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I Puheviestintä 
 
Eeva Kiiskinen, Elinita Mäki & Hannele Junttila 
 
 
 
 

Mitä on puheviestintä? 
 
 
Puheviestintä tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta useimmiten kahden ihmisen tai 
ryhmän välillä. Puheviestinnän tutkimuksen historiallinen perusta on retoriikassa. 
Yhteisöviestinnällä tarkoitetaan organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen viestintää. 
Viestintätaidot nähdään usein synnynnäisinä ominaisuuksina, ja samalla unohdetaan, että 
kyseessä on itse asiassa harjoiteltavissa olevat taidot. Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin 
puheviestintään ja sen eri näkökulmiin: viestintäprosessiin, viestijäkuvan käsitteeseen ja 
vaikuttavuuteen. Lisäksi käsitellään tarkemmin nonverbaalista eli sanatonta viestintää. 
 
 

Viestintäprosessin perusainekset 
 
Viestintää on tieteellisessä kirjallisuudessa selitetty eri aikakausina eri tavoin. Ihmisten 
välinen vuorovaikutus on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat eniten sen osallistujat. 
Prosessiin liittyvät sanoman tuottaminen, välittäminen ja vastaanottaminen sekä verbaalisten 
ja nonverbaalisten signaalien tulkinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuorovaikutuksessa samanaikaisesti lähetetään viestejä, tulkitaan viestejä ja annetaan 
palautetta. (ks. esim. Gronbeck, McKerrow, Ehninger, Douglas & Monroe 1997.) 

Konteksti (tilanne, kulttuuri) 

Viestijä (tiedot, taidot, 

asenteet jne.) 

 

 

 

 

 

Viestijä (tiedot, taidot, 

asenteet jne.) 

 

 

 

 

 

Kanava 

(viestit, 

palaute) 
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Kaikkien näiden tekijöiden vaikutuksesta puheviestintä on hyvin monitulkintaista ja vaikeaa 
ennustaa. Lähettäjän ja vastaanottajan roolit vaihtelevat prosessin aikana ja yhdessä he 
luovat merkityksiä lähetetyille viesteille. Myös viestintätilanne vaikuttaa omaan rooliimme; 
toimimme ja viestimme eri tavalla työpaikalla, läheisten kanssa kotona ja esimerkiksi 
kaupassa asioidessamme. Viestintätilanne on myös ainutkertainen; se ei toistu 
samanlaisena koskaan.  
 
Viestintätilanteissa lähettäjä lähettää sanoman vastaanottajalle valitsemaansa kanavaa 
pitkin. Sanoma sisältää sen informaation, jonka lähettäjä haluaa välittää vastaanottajalle. 
Viesti voidaan lähettää esimerkiksi puhumalla tai kirjoittamalla. Puheviestinnän kanavista 
tärkeimmät ovat verbaalinen ja nonverbaalinen kanava. Vastaanottaja ottaa sanoman 
vastaan ja antaa siitä palautetta. Sanoman kulkua vaikeuttavat lisäksi erilaiset häiriötekijät, 
kuten sanomaan, kanavaan, lähettäjään, vastaanottajaan tai ulkoisiin tekijöihin liittyvät 
tekijät. Viesti saattaa esimerkiksi olla epälooginen tai ympäristö meluisa. (ks. esim. Trenholm 
& Jensen 2000.) 
 
Aiemmin viestintää on kuvattu informaation siirtona, jossa lähettäjä lähettää viestin kanavaa 
pitkin vastaanottajalle. Nykyisin tällaisten yksisuuntaisten mallien sijaan korostetaan 
ennemmin viestinnän vuorovaikutteisuutta. Lähettäjän sijaan voidaankin puhua viestien 
vaihdannasta. Teknologiavälitteisissä, vuorovaikutteisissa verkoissa, kuten tutussa 
Facebookissa, kaikki ovat toimijoita ja viestijöitä. Viestinnässä tapahtuvat muutokset ovat 
usein teknologioiden alulle panemia, mutta vaikuttavat myös tapaan, jolla kaikki – myös 
puhuttu – viestintä hahmotetaan. 
 
Ihmisten välinen vuorovaikutus rakentuu sekä verbaaliselle eli sanalliselle että 
nonverbaaliselle eli sanattomalle merkkijärjestelmälle. Verbaalinen merkkijärjestelmä 
tarkoittaa kieltä, jota käytämme. Kielen tuottamiseen liittyy aina ääni, joten puhumisessa on 
aina mukana myös nonverbaalista viestintää. Nonverbaalisen merkkijärjestelmän koodeja 
ovat ääni, ilmeet, katse, eleet, liikkeet, asennot, tilankäyttö ja välimatka. (Valo & Almonkari 
1995: 34–35.)  
 
 

Työelämässä asiantuntijan tulee hallita viestintä 
 
Puheviestintätaidot ovat yksi keskeisimmistä työelämätaidoista. Diplomi-insinöörin työnkuva 
on nykyisin hyvin monimuotoinen, ja uran eri vaiheissa hyvin erilaiset taidot ja 
osaamisvaatimukset korostuvat. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat kuitenkin 
työelämässä aina valtti. Asiantuntijatyössä, jollaiseksi oikeastaan kaikki diplomi-insinöörien 
työtehtävät voidaan luokitella, on selkeäsanaisuus ja ymmärrettävyys tärkeää. Samoja 
taitoja tarvitaan myös opiskeluaikana harjoitus- ja projektitöissä sekä presentaatioissa.  
 
Oman asiantuntijuuden sanoiksi pukeminen on taito, jota nykyisin myös työnantajat 
arvostavat. Vaikka asiantuntija hallitsee sisällöt, saattaa ratkaisevaksi tekijäksi viestin 
perillemenossa nousta sisällön esittämistapa. Parhaallekaan asiantuntijalle ei ole 
työyhteisössä paljon käyttöä, jos kukaan ei ymmärrä häntä. Myös esimiehet ja johtajat 
tarvitsevat monipuolisia viestintätaitoja. Viestintä kietoutuu osaksi kaikkea työyhteisön 
toimintaa – tästä johtamisviestinnässäkin on kyse. Viestinnän rooli korostuu myös työelämän 
konfliktitilanteissa. Useimmiten konfliktit voidaan välttää jo ennakkoon avoimella viestinnällä 
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Oma viestijäkuva avaa silmät 
 
 
Harjoittelu takaa kehityksen puheviestintätaidoissa, ja viestintätaidot kehittyvät 
viestinnällisen minäkuvan pohjalta. Kaiken puheviestintäkoulutuksen taustalla voidaankin 
nähdä ihmisen viestinnällinen minäkuva ja siinä tapahtuvat muutokset. Puheviestintä ja 
neuvottelutaito I -kurssilla esitettävän teorian, videoharjoitusten ja palautteen avulla jokainen 
voi luoda realistisen käsityksen ominaispiirteistään viestijänä, omista vahvuuksistaan ja 
heikkouksistaan. Itsensä kehittämisen perustana on juuri viestinnällinen minäkuva: jokainen 
kehittyy omista lähtökohdistaan. 
 
Useimmiten väärä käsitys omasta osaamisesta johtaa osaamisen vähättelyyn ”Olen aina 
ollut huono puhuja”, ”En ole koskaan pitänyt julkisista esiintymisistä”. Joskus puhuja saattaa 
arvioida omaa osaamistaan myös paremmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Tällöin 
tilanteesta saattaa aiheutua harmia enemmän viestijän ympäristölle kuin hänelle itselleen.  
 
 

Puheviestinnän kurssilla viestijäkuva päivittyy 
 
Kurssin avulla on mahdollista kehittää viestintätilanteisiin kohdistuvaa havaintoherkkyyttä ja 
analyysikykyä. Jokaisen puheviestinnän opetuksen kunnianhimoisena tavoitteena tulisi aina 
olla tilanne, jossa jokainen ”opettaa itse itseään”, toisin sanoen omien tietojensa ja taitojensa 
perusteella kykenee tarkastelemaan viestintää tarkkanäköisemmin ja käyttämään karttuvia 
viestintäkokemuksiaan itsensä kehittämiseen. 
 
Kun viestijä tuntee oman osaamisensa, on hänen myös helpompi asennoitua positiivisesti 
erityyppisiä puheviestintätilanteita kohtaan ja nähdä viestintätilanteet haasteellisina. Ehkä 
hellityin myytti suomalaisuudessa on kuva jurosta ja vähäpuheisesta suomalaisesta, joka on 
kasvanut – jos ei ison kuusen alla – niin ainakin sen varjossa. Arkikeskustelussa ja 
aikakausilehtitasolla mielellään toistellaan lausumia: ”...kun juuri nimenomaan meille 
suomalaisille kommunikointi on erityisen vaikeaa...”. Näin pessimistiselle käsitykselle ei ole 
olemassa todellisia perusteluja, vaan on syytä puhua nimenomaan myytistä. Toisaalta 
voidaan korostaa sitä, että tällaiset myyttiset käsitykset ovat yleistäviä aina naurettavuuteen 
saakka. Toisaalta ne puhekulttuurin yleispiirteet, joita voidaan pitää todellisina, ovat vain 
näennäisen negatiivisia. Jopa suomalaiselle puhekulttuurille ominaisena pidetty taipumus 
vaiteliaisuuteen ja vähäeleisyyteen voidaan taitavasti käytettynä kääntää eduksi.  
 

 
Pohdittavaksi      

 
 Millaisiin tehtäviin sinä tähtäät työelämässä? 
 Millaisia viestintätaitoja tarvitsee tekninen asiantuntija, projektipäällikkö, suunnittelija, 

esimies tai toimitusjohtaja? 
 Minkälaisia viestintään liittyviä haasteita olet kohdannut tähän mennessä 

opiskeluissa? 
 Entä työelämässä? 
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Ymmärrys viestintätilanteita kohtaan kasvaa myös silloin, kun omaa ja muiden toimintaa 
arvioi rakentavasti. Palautteen merkitystä ei voikaan vähätellä viestijänä kehittymisessä. 
Kurssilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman harjoitusryhmän työskentelyyn, nähdä 
ryhmän muotoutuminen, työskentelyvaihe ja hajoaminen. Jokainen työ-, harrastus- tai 
opiskeluryhmä on tilaisuus oppia lisää ryhmässä toimimisesta, omista yhteistyötaidoista ja 
omasta roolista ryhmän jäsenenä. Ryhmässä työskentely ja ryhmän vetäminen ovat taitoja, 
joita voi ja kannattaa kehittää.  
 
Viestijäkuva muodostuu: 
 

 omista käsityksistä (oikeista tai vääristyneistä) 
 saadusta palautteesta 
 videopalautteesta 
 kokemuksesta ja tiedosta 

 
 
 
 
 

Vaikuttaminen on taitolaji 
 
 
Mitä muutoksia puheesi saa aikaan? Kun puhutaan vaikuttavuudesta, ollaan itse asiassa 
tekemisissä viestinnän ydinkysymyksen kanssa. Vaikuttava viestintä saa kuulijoissa aikaan 
sellaisen muutoksen kuin puhuja on tarkoittanut. Muutos voi näkyä esimerkiksi 
vastaanottajan tiedoissa, suhtautumisessa, mielipiteissä ja toiminnassa. 
 
On kohtalaisen helppo vahvistaa kuulijoiden olemassa olevia mielipiteitä, mutta 
huomattavasti vaikeampaa on muuttaa niitä toisenlaisiksi. On helpompaa saada kuulijat 
omaksumaan faktatietoja uudesta asiasta kuin uudistaa toimintaa sellaisessa asiassa, joka 
on totuttu aina tekemään tietyllä tavalla. 
 
Vaikuttava viestintä perustuu aina selkeisiin tavoitteisiin. Vaikuttavuus jää useimmiten 
saavuttamatta siksi, että viestinnän tavoitteet ovat epämääräiset tai niitä ei ole mietitty 
ollenkaan. Viestinnälle kannattaa siis asettaa selkeät tavoitteet. On hyvä muistaa, että 
vuorovaikutteisessa tilanteessa vaikuttamisen mahdollisuudet ovat moninkertaiset verrattuna 
yksisuuntaiseen tiedon jakeluun. 
 
 

Argumentin anatomia 
 
Argumentaatio tarkoittaa todistelevaa ja perustelevaa kielenkäyttöä. Sitä tarvitaan silloin, kun 
esitetään väite, jonka uskottavuuden joku kiistää. Pelkkä väitteen toistaminen ei riitä, vaan 
kuulijat odottavat todisteita väitteiden tueksi. (Siitonen & Halonen 1997, 35.) Argumentaation 
tavoitteena on saada kuulija tai lukija hyväksymään väite eli teesi. 
 
Argumentin katsotaan koostuvan kolmesta osasta. Väitteellä tarkoitetaan sitä, mitä kuulija ja 
lukija yritetään saada uskomaan tai tukemaan. Perustelun nojalla kuulijan tai lukijan tulisi 
hyväksyä väite. Oikeutus, looginen yhteys, tekee mahdolliseksi sen, että tiettyä perustetta 
voidaan käyttää tietyn väitteen tukena. Oikeutus muodostaa linkin väitteen ja perustelun 
välille. 

Matti saa parempia arvosanoja tenteistä kuin Maija (väite), koska hän 
opiskelee ahkerammin (peruste), sillä ne opiskelijat, jotka opiskelevat 
ahkerammin saavat hyviä arvosanoja (oikeutus). 
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Erilaiset argumenttityypit erilaisiin tarkoituksiin 
 
Koska argumentoinnin tavoitteena on vaikuttaminen, on puhujan tärkeää tarkastella 
perustelujen soveltuvuutta kohderyhmälle. Perusteluissa kannattaa vedota sellaisiin 
seikkoihin, jotka ovat kohderyhmälle läheisiä. Argumentit ovatkin tilannesidonnaisia; sama 
ilmaus voidaan eri tilanteissa tulkita eri tavalla. Argumentaation ja argumenttityyppien 
valintaan vaikuttavat tavoite, aihe ja kohderyhmä. On hyvä tuntea erilaisia perustelutapoja, 
jotta voi valita eri tilanteissa tarkoituksenmukaisimman tavan rakentaa argumentaatio. 
 
Rieke ja Sillars (1984, 70–78) jakavat argumentit kuuteen ryhmään: 
 
Periaateargumentti: Väitteen oikeutus perustuu yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen, jota 
ei ole tarpeen kyseenalaistaa. 

 
Tämä ratkaisu lisää ihmisten välistä tasa-arvoa. 

 
Yleistäminen: Yleistämisen avulla tapahtuva argumentointi edellyttää sitä, että on olemassa 
sarja esimerkkitapauksia, joita on riittävä määrä ja joista voi muodostaa normin väitteen 
tueksi. 
 

Tämä on hyvä tuote, koska se on markkinoiden suosituin. 
 
Syyargumentti: Ihmisen ajattelulle on ominaista se, että haluamme tietää, mistä mikin 
johtuu ja mitä mistäkin seuraa. Syyargumenttien avulla perusteltaessa voidaan esittää joko 
ehdottomia (kun, niin) tai ehdollisia kausaalisuhteita (jos, niin). 
 

Jos ohitustunneli rakennetaan, se vähentää aamuruuhkaa huomattavasti. 
 
Merkkiargumentti: Väite perustuu sille oletukselle, että asioilla tai olosuhteilla on olemassa 
jokin hahmo tai merkki, joka kertoo niiden olemassaolosta. Merkkiargumentti tunnetaan 
parhaiten lakiterminologiassa aihetodisteena (esimerkiksi sormenjäljet). 
 
Analogia: Analogian eli rinnastuksen avulla argumentoidaan silloin, kun verrataan kahta 
tilannetta, joilla nähdään samoja olennaisia piirteitä. Tietyissä olosuhteissa jokin tapahtuma 
voi toistua.  
 

Euroopassa vuoden 2003 talvi oli sääolosuhteiltaan hyvin samanlainen kuin 
tämä talvi. Pelättävissä onkin, että samankaltaiset suurtulvat toistuvat jälleen. 

 
Auktoriteetti: Auktoriteettiargumentti tukeutuu asiantuntijuuteen, kokemukseen tai 
luotettavaan tahoon. Argumentoija voi itse olla kyseinen asiantuntija tai luotettava henkilö. 
 

Tieteellisten tutkimusten mukaan tämä tuote on markkinoiden tehokkain. 
 
 

Vetoatko järkeen vai tunteeseen? 
 
McKerrow, Gronbeck, Ehninger ja Monroe (2003) jaottelevat argumentaation teoreettiseen ja 
ateoreettiseen argumentaatioon: 
 
Teoreettisen argumentaation tarkoituksena on vedota vastaanottajan järkeen 
rationaalisten perustelujen avulla. Teoreettiset argumentit voivat perustua faktatietoon, kuten 
tutkimustuloksiin, tilastoihin tai laskelmiin. Voidaan vedota syys-seuraussuhteisiin, rinnastaa 
asioita toisiinsa tai vedota alan asiantuntijan, tutkijan tai arvovaltaisen henkilön lausuntoihin. 
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Argumentoijan omat kokemukset voivat toimia uskottavina perusteluina, mikäli häneen 
luotetaan. Teoreettiselle argumentaatiolle tyypillistä on, että perustelut voidaan osoittaa 
tosiksi tai epätosiksi.  
 
Ateoreettinen argumentointi vetoaa vastaanottajan tunteisiin. Ateoreettiset argumentit 
voivat perustua vastaanottajan tarpeisiin, tahtoon, toiveisiin, arvoihin, uskomuksiin tai 
hyötyyn. Ne voivat perustua myös yleiseen mielipiteeseen, asiantuntijan antamaan tunteisiin 
vetoavaan suositukseen, moraaliin ja oikeudenmukaisuuteen.  
 
Vaikuttaminen ei onnistu ilman: 
 

 tavoitteita: mihin tähtäät? 
 suunnitelmaa: miten pääset tavoitteisiisi? 
 johdonmukaisuutta: kaikki osat vaikuttavat kokonaisuuteen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanattomalla viestinnällä on monia tehtäviä 
 
 
Nonverbaalisella viestinnällä tarkoitetaan ei-kielellistä, sanatonta viestintää. Se on viestintää 
esimerkiksi ilmein, elein, liikkein, asennoin ja äänenpainoin. Nonverbaalinen viestintä on 
tärkeää kaikessa kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä ja toisinaan se saattaa olla 
merkityksellisempääkin kuin samaan aikaan tapahtuva sanallinen, verbaalinen viestintä. 
 
Tutkimuskirjallisuudesta löytyy erilaisia arvioita siitä, missä määrin viestinnässä 
turvaudutaan nonverbaalisen viestinnän tarjoamiin vihjeisiin ja merkityksiin. Nonverbaalisen 
viestinnän hyödyntämisen määrä vaihtelee muun muassa sen mukaan, missä tilanteessa 
viestitään (esimerkiksi virallisuuden aste), mikä on viestinnän tavoite (esimerkiksi tiedottaa, 
vaikuttaa) ja mitkä ovat henkilöiden väliset suhteet (esimerkiksi tuttuus, vieraus). Erityisen 
suuri nonverbaalisen viestinnän merkitys on ensitapaamisessa ja taivuttamaan pyrittäessä. 
 
Nonverbaalisen viestinnän ensisijaisuutta viestinnän välineenä on perusteltu lajikehitykseen 
liittyvin argumentein: nonverbaalinen viestintä on ollut ensimmäinen tapamme viestiä. 
Olemmekin taipuvaisia uskomaan, että nonverbaalinen viesti on aidompi ja spontaanimpi 
kuin verbaalinen viesti. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, sillä usein sellaisia 
nonverbaalisia viestejä pyritään tukahduttamaan, joista voisi seurata huono vaikutelma. 
Tutkimus osoittaa kuitenkin, että luottamus nonverbaaliseen viestiin on suurempi kuin 
verbaaliin silloin, kun kuulijan mielestä nämä viestit ovat ristiriidassa keskenään. 

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisia argumentteja käyttävät: 
- tutkijat? 
- mainostajat? 
- uskonnollisten puheiden pitäjät? 
- poliitikot? 
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Tilanne vaikuttaa tulkintaan 

 
Nonverbaalisen viestinnän tulkinta saattaa aiheuttaa ongelmia. Nonverbaaliselle viestinnälle 
annetaankin helposti ilmiselviä merkityksiä. On hyvä muistaa, että viestin merkitys riippuu 
kontekstista: millaisessa tilanteessa puhutaan ja mitkä tekijät siinä vaikuttavat viestin 
tulkintaan.  
 
Esimerkiksi kätteleminen on useimmissa tilanteissa tervehdys, mutta se voi olla myös merkki 
sovinnosta. Tilannetekijöiden huomiotta jättäminen saa aikaan yksioikoisia tulkintoja 
esimerkiksi yksittäisistä eleistä, joille annetaan sama merkitys tilanteesta ja muista 
nonverbaalisista viesteistä riippumatta. Esimerkiksi käsien asettaminen ristiin rinnalle 
tulkitaan torjunnaksi, mitä se ei välttämättä ole, jos henkilö muuten viestittää avoimuutta ja 
levollisuutta. 
 
 

Nonverbaalisen viestinnän taitoja voi kehittää 
 
Ihmisten kyky vastaanottaa ja tulkita sekä sanallista että sanatonta viestintää vaihtelee 
melkoisesti. Tutkimuksista on tehtävissä se johtopäätös, että tietyt persoonallisuuden piirteet 
ovat yhteydessä kykyyn tulkita nonverbaalista viestiä: ulospäin suuntautuneet ihmiset ovat 
taitavampia käyttämään tunteiden ilmaisussa ääntä ja ilmeitä, sisäänpäin kääntyneet eivät 
ole niin kyvykkäitä. Harjaantuneisuus vuorovaikutustilanteissa on tässä ilmeinen selittävä 
tekijä. Havaintoherkkyyttä, oman nonverbaalisen viestinnän tarkoituksenmukaisuutta ja 
eheyttä on mahdollista kehittää. 
 
Itsensä tarkkailun määrä on toinen piirre, jolla näyttää olevan merkitystä nonverbaalisen 
viestin havainnointikyvyssä. Suuremmassa määrin itseään tarkkailevat ovat hyvin tietoisia 
siitä, minkälaisen vaikutuksen he tekevät toisiin ihmisiin. Kun itsetarkkailu yhdistetään 
motivaatioon ja kykyyn mukautua viestintäkumppanien reaktioihin, syntyy taitavaa 
nonverbaalista viestintää. 
 
 

Nonverbaalisen viestinnän osa-alueet 
 
Nonverbaalisesta viestinnästä esitetään usein alla oleva jaottelu. Erilaisten jaotteluiden 
avulla pyritään erittelemään nonverbaalista viestintää ja ymmärtämään sitä kautta viestinnän 
prosesseja. On kuitenkin huomattava, että yleensä näitä osa-alueita esiintyy viestinnässä 
useita samanaikaisesti. Seuraava Burgoonin ja Woodallin (1996) käyttämä jaottelu on hyvin 
yleisesti käytetty. 
 
1. Visuaaliset ja auditiiviset koodit 

 
 Kinesiikka: eleet, ilmeet, liikkeet, asento, katse  

 
Kinesiikka on rikkain nonverbaalisen viestinnän osa-alueista. Ekmanin ja Friesenin (1969) 
jaottelun mukaan kinesiikka sisältää: 
 

- Liikkeitä, joilla on oma symbolinen merkityksensä samoin kuin sanoilla, esimerkiksi 
olankohautus ja silmänisku. 

- Tehostajia, joilla pyritään selventämään sanojen merkitystä, tehostetaan, rytmitetään 
tai havainnollistetaan muun muassa kädenliikkein, ilmein, nyökkäyksin. 

- Tunteiden ilmaisuun käytetään pääasiassa ilmeitä. Nämä eivät aina ole 
tarkoituksellisia. Usein kuitenkin niitä käytetään viestiksi, esimerkiksi opettaja 
viestittää kannustavin ilmein rohkaisua. 
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- Säätelijöiden, esimerkiksi katsekontaktin, avulla vaihdetaan puheenvuoroa, 
kehotetaan puhujaa jatkamaan, toistamaan, kiirehtimään, lopettamaan. 
Vuorovaikutustilanteissa säätelijöitä käytetään lähes automaattisesti. 

- Mukauttavat eleet tai liikkeet ovat alkuperältään puhtaasti fyysisiä tarpeita palvelevia. 
Viestijä voi tiedostamattaan kosketella vaatetustaan, hypistellä kynää tai koruja. Jos 
mukauttavat eleet tai liikkeet ovat vain merkkejä sisäisestä tilasta, esimerkiksi 
jännittämisestä, ne eivät ole silloin ole tarkoituksellista viestintää, vaikka niistä 
tehdäänkin johtopäätöksiä.  

 
 Ääni ja äänenkäyttö  

 
Äänenkäyttö on kinesiikkaan verrattavissa vaihtelevuudessaan ja ilmaisuvoimassaan. 
Verbaalisen ilmaisun kanssa tai ohessa tapahtuvaa äänellistä ilmaisua käytetään 
täydentämään, korostamaan, painottamaan ja tehostamaan verbaalista viestiä. Ääni voi 
myös viestiä jotain muuta kuin sanallinen viesti kuten ironia tai jotain lisäviestiä sanallisen 
viestin ohella.  
 
Ääneen ja puhetapaan liittyvät piirteet ovat puhenopeus, voimakkuus ja puhekorkeus sekä 
niiden vaihtelut, äänen laatu, tauotus, painotukset, puheen jaksottelu, sävelkulut, sointivärit, 
sujuvuus, artikulaation kontrolli sekä erilaiset äännähdykset, kuten nauru, itku, rykiminen. 
 
Kaikissa kulttuureissa on arvostettuja tai standardisoituneita äänenkäytön ja puhumisen 
malleja (esimerkiksi Oxfordin englanti). Valon (1994) mukaan suomalaisten mielestä hyvä 
ääni on selkeä, vaihteleva, rauhallinen matala ja persoonallinen. Huonoon ääneen taas 
liitetään kimakkuus, monotonisuus, epäselvyys, hätäisyys ja puhevika. 
 
 Fyysinen olemus: ulkonäköön liittyvät piirteet kuten pituus, paino, ruumiinrakenne, ikä, 

sukupuoli, ihonväri, pukeutuminen ja koristeet  
 

Fyysinen olemus on tärkeä vaikutelman luomisessa ja ylläpitämisessä, ja siihen 
kohdistetaankin paljon huomiota. Fyysistä miellyttävyyttä on pidetty viestinnän kannalta 
tärkeänä, koska viehättävinä pidettyjen ihmisten sanomalle ja persoonalle ollaan 
vastaanottavampia, joskin miellyttävyys vaihtelee kulttuurien, yksilöiden ja aikakausien 
mukaan. Pituus näyttää olevan universaalisti arvostettua. Pukeutuminen voi olla normien ja 
odotusten noudattamista (pukupakko), itseilmaisua tai ryhmään kuulumisen viestittämistä. 
 
2. Kontaktikoodit 
 
Toisiinsa kytkeytyneet haptiikan (kosketuksen) ja proksemiikan (tilankäytön) koodit näyttävät 
kehittyneen kilpailevista pyrkimyksistä sekä lähentyä että välttää ihmisiä 
vuorovaikutustilanteissa. Tarvitsemme läheisyyttä, mutta myös henkilökohtaista tilaa 
itsellemme. 
 
 Haptiikka (kosketus)  

 
Ihmisen kehityksen kannalta kosketus on elintärkeää. Pikkulapsen kanssa viestiminen on 
hyvin kosketuskeskeistä. Puheviestinnässä kosketus on voimakas viestintäkeino, ja siksi 
siihen liittyy paljon normeja. Tietyissä ammateissa, esimerkiksi hoiva-aloilla, on ammatissa 
toimimisen kannalta tärkeää oppia koskettamaan ihmisiä niin, että normirikkomuksia 
siedettäisiin.  
 
Rituaalinomaisiin tervehdyksiin liittyvät usein esimerkiksi kättelyt, poski- ja käsisuudelmat ja 
halaukset. Etenkin tunnepitoiset sanomat viestitään usein kosketuksen avulla, esim. hyväilyt, 
rohkaisu- ja rauhoittelutaputukset, onnittelu- ja lohdutushalaukset sekä erilaiset vihanilmaisut 
tukistuksista lyönteihin. 
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 Proksemiikka (tilankäyttö)  

 
Proksemiikka tarkoittaa etäisyyttä toisista ihmisistä, oman alueen eli "reviirin" merkintää, 
henkilökohtaista avaruutta ja sijoittumista tilaan (esimerkiksi tiettyyn istumajärjestykseen).  
 
Ryhmien ja yksilöiden valtasuhteet näkyvät tilan käytössä. Mitä enemmän valtaa tai 
korkeampi status, sitä enemmän tilaa. Keskustelutilanteissa on hyödyllistä saattaa ihmiset 
istumaan niin, että mahdollisimman suora kontaktin ylläpito on helppoa. Kulttuurien väliset 
vaihtelut muun muassa keskusteluetäisyyden suhteen saattavat aiheuttaa viestinnällisiä 
yhteentörmäyksiä. Esimerkiksi suomalaisten keskusteluetäisyys on pitempi kuin monissa 
muissa kulttuureissa. Jos etäisyys koetaan liian pitkäksi tai lyhyeksi keskustelijat tuntevat 
olonsa epämukavaksi. 
 
3. Ajan ja paikan koodit 
 
 Kronemiikka (ajankäyttö) 

 
Kronemiikassa erotetaan kolme eri tasoa:  

- biologinen aikarytmi: peruselementit, jotka ovat läsnä ajan kokemisessa (esimerkiksi 
herääminen)  

- psykologinen suuntautuminen aikaan: nykyisyyteen, menneisyyteen ja 
tulevaisuuteen, aktiivisuus suhteessa ajan kulumiseen (esimerkiksi kiire) 

- kulttuurisuuntautunut aikakäsitys: kuinka tarkkaan ihmiset aikataulujaan 
suunnittelevat ja sitoutumista niihin noudattavat 

 
Puheviestinnässä muun muassa tarkkaavaisuuden herättämisessä ja ylläpidossa ihmisten 
vireystila on tärkeä. Milloin ihminen on virkeimmillään? Miten kauan? Puhujan tulisi ottaa 
nämä seikat huomioon sanomansa suunnittelussa. Puhuja jaksottaa puheenvuoronsa 
kuulijoille sopiviin osiin ottaen huomioon kuuntelemiseen vaikuttavat tekijät. Tilanteen normit 
määräävät osittain sen, miten pitkään on sopivaa puhua. Esimerkiksi tasavertaisissa 
keskustelutilanteissa lyhyet tokaisut saattavat vähentävää puhujan uskottavuutta ja liian 
pitkä äänessä olo voi taas närkästyttää muita. 
 
 Ympäristö ja artefaktit (keinotekoiset tehosteet) 
 
Ympäristö ja artefaktit eivät suoranaisesti kuulu puheviestinnän alaan, mutta niillä on 
merkitystä merkityksiä antavina ja selittävinä tekijöinä. Ympäristö (rakennukset, kalustukset, 
valaistus, tekstiilit) ja artefaktit ovat sellaisia fyysisiä objekteja ja ympäristön piirteitä, jotka 
merkitsevät ihmisille jotakin, määrittelevät viestinnän kontekstia ja ohjaavat sosiaalista 
käyttäytymistä jollain tavalla. Ympäristö voidaan muokata sellaiseksi, että siitä välittyy jokin 
haluttu tunnelma esimerkiksi värien ja valojen käytöllä, ja näin luoda vaikkapa 
keskustelutilanteeseen viihtyvyyttä.  
 
 

Nonverbaalisen viestinnän tehtävät  
 
Nonverbaalisen viestinnän käyttöä on kirjallisuudessa luokiteltu eri tavoin. Seuraava 
luokittelu on Infanten ja Womackin (1997) mukaan: 
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 Epämiellyttävien viestien lähettäminen  
 

Joitakin viestejä on paljon helpompi välittää nonverbaalisesti, koska niiden ääneen 
sanominen saattaisi johtaa nolostumiseen, loukattuihin tunteisiin tai vihastumiseen. Tällaisia 
herkkiä tilanteita ovat esimerkiksi vuorovaikutuksen aloittamisen tai aloitteen torjuminen. 
Olennaista näissä tilanteissä on negatiivisen viestin välittäminen hienovaraisesti niin, ettei 
ketään julkisesti nolata. 
 
 Viestintää ohjaavien vaikutelmien luominen  

 
Nonverbaalinen viestintä on erityisen hyödyllistä ensivaikutelmien luomisessa. 
Vuorovaikutuksen alkuvaiheessa käytämme hyvin paljon sosiologista tietoa, kuten ikää ja 
sukupuolta ohjaamaan sitä, mitä sanotaan ja kuinka sanotaan. Tällöin turvaudutaan 
stereotypioihin ja muihin olettamuksiin siitä, millaisia ihmiset ovat. 
 
 Keskinäisten suhteiden selventäminen  

 
Sisällön ohella viestinnässä on läsnä myös suhdedimensio. Suhdedimensio määrittää 
viestintään osallistuvien keskinäisiä suhteita. Näitä suhteita voi olla monenlaisia: 
opettaja/oppilas, lapsi/vanhempi, esimies/alainen, mies/vaimo, ystävykset, sukulaiset. 
Ilmaisemme tavallisimmin nonverbaalisesti, millaisen ajattelemme suhteen olevan. 
 
 Vuorovaikutuksen säätely  

 
Ihmisten välisessä keskustelussa nonverbaalista viestintää käytetään keskustelun 
aloittamiseen, ylläpitoon, puheenvuorojen vaihtoon, aiheesta toiseen siirtymiseen ja 
lopettamiseen. Keskustelu on yhteinen toiminto ja se edellyttää onnistuakseen 
koordinaatiota. Keskustelijat mukautuvat toistensa viestintään: tauot muuttuvat 
samanmittaisiksi, liikkeiden nopeudet yhdenmukaistuvat, puhevoimakkuudet ja -nopeudet 
lähentyvät toisiaan. Kaiken tämän tarkoitus on helpottaa viestinnän kulkua ja auttaa 
keskustelua sujumaan. 
 
 Vaikuttaminen  

 
Nonverbaalinen viestintä näyttää olevan hyvin tärkeää vaikuttamiseen tähtäävässä 
puheessa. Vaikuttamisprosessissa kuulija käyttää nonverbaalisia viestejä uskottavuusarvion 
tekemiseen. Millainen puhuja on henkilönä? Uskottavuusarvio perustuu asiantuntemuksen 
arvioinnin lisäksi myös henkilön piirteiden havainnointiin ja arviointiin. Fyysiset piirteet, 
pukeutuminen, liikkeet ja ilmeet vaikuttavat siihen, miten dynaaminen mielikuva puhujasta 
syntyy ja miten vilpittömältä tai sosiaaliselta hän vaikuttaa. Politiikassa ja liike-elämässä 
puhutaan paljon imagon luomisesta ja ylläpitämisestä. 
 
 Sanallisen viestin vahvistaminen ja muunteleminen  

 
Vahvistettaessa liikkeitä, eleitä ja ilmeitä käytetään niin että ne viestittävät saman sisällön 
kuin sanatkin. Näytetään ja sanotaan samanaikaisesti, esimerkiksi kuinka iso kala saatiin 
saaliiksi. Nonverbaalinen viestintä myös usein muuntaa sanallisen viestin merkitystä. 
Erityisesti äänen vivahteiden avulla voidaan viestittää muun muassa sitä, että tarkoitetaan 
aivan päinvastaista mitä sanotaan, tai sitä ettei sanottua ole tarkoitus ottaa kirjaimellisesti. 
Tähän ryhmään kuuluu myös kiusoittelu. 
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Pohdittavaksi 
 

 Milloin olet kiinnittänyt huomiota omaan tai muiden sanattomaan viestintään? 
- jossain itsellesi tärkeässä puheviestintätilanteessa? 
- yllättävässä ja odottamassa tilanteessa? 
- ristiriitatilanteessa? 
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II Ryhmätyöskentely 
 
Helena Vatanen 
 
 
 
 

Yhteistyö on tätä päivää 
 
 
Nykyään on vaikeaa kuvitella työelämää ilman yhteistyötä. Erilaiset projektit ja vastuut 
kutsuvat yli projekti- ja osaamisaluerajojen. Yksin ei voi osata ja tietää kaikkea – kaikessa 
yksilökeskeisyydessäkin olemme monessa riippuvaisia toisista ja toisten avusta. Nykyään 
suositaan ja odotetaan enenevässä määrin yhteistoiminnallista työotetta. Tästä yksi osoitus 
on avokonttorijärjestelyt, jotka fyysisellä tilajärjestelyllä pyrkivät osoittamaan matalaa 
organisaatiorakennetta.  
 
Yhteistyötä on sanana viljelty niin paljon, että se on kulunut ja fraasiutunut. Sisältö on silti 
tätä päivää. Puhutaan työelämäosaamisen pehmeistä kvalifikaatioista, 
ihmissuhdeosaamisesta. Esimerkiksi ohjelmoinnissa hyödynnetään pareittain tehtävää 
ohjelmointia, jossa konkretisoituu yhteen pelaamisen merkitys substanssiosaamisen lisäksi. 
Samoin rakennuksia suunniteltaessa yhteistyötä on tarve tehdä eri suunnittelijoiden kuten 
arkkitehtien, LVI- ja sähkösuunnittelijoiden sekä sisustussuunnittelijoiden kesken. Ryhmiä 
tarvitaan moniin käyttötarkoituksiin niin siviilielämässä kuin työyhteisöissäkin: ideointiin, 
päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun – ylipäätään organisoituun yhteistoimintaan. 
 
Tietotekninen muutos on tuonut myös uudenlaisia ryhmätyöskentelyn muotoja. Pidetään 
puhelinkonferensseja, videoneuvotteluita, irkkaillaan, pelataan verkkopelejä, vietetään aikaa 
Facebookissa tai MySpacessa ja erilaisissa keskusteluryhmissä. Työnteko on globalisoitunut 
ja kansainvälistynyt, mikä on tuonut mukanaan hajautetut tiimit sekä kansainväliset 
työryhmät ja tutkijayhteisöt. Verkkoviestintä on oma maailmansa ja oma kontekstinsa, joka 
luo uusia mahdollisuuksia ja toisaalta myös rajoituksia ryhmätoiminnalle. Uusista muodoista 
huolimatta tarve kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ei ole hävinnyt, mistä todistavat pyrkimys 
kehittää videoneuvotteluita, webbikameroita ja näköpuhelimia sekä virtuaalisia 
kokousympäristöjä. 
 
Tässä luvussa tarkastellaan ryhmien toimintaa puheviestinnän näkökulmasta: esitellään 
ryhmissä toimimisen keskeisiä tarkastelun kohteita ja ilmiöitä. Lisäksi eritellään ryhmissä 
toimimisen haasteita ja tarkoituksenmukaista ryhmätyöskentelyä. 
 
 

Puheviestintä on kiinnostunut vuorovaikutuksesta 
 
Puheviestintätiede tutkii ryhmiä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Puheviestintä on 
kiinnostunut kaikesta siitä, mikä vaikuttaa ja liittyy vuorovaikutustapahtumaan ja 
vuorovaikutussuhteisiin. Puheviestinnällisessä tarkastelussa ryhmäksi voidaan kutsua 
kolmea tai useampaa henkilöä, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja joilla on yhteisiä 
päämääriä. Ryhmän jäsenten yläraja on 10–20 tilanteesta riippuen. Suurempi väkimäärä ei 
enää muodosta ryhmää, jonka jäsenet voivat olla vaivatta keskenään vuorovaikutuksessa. 
 
Ihmiset muodostavat ryhmiä eri syistä ja tarpeista käsin: tyydyttämään yhteenkuuluvuutta 
(kaveriporukka, perhe, harrastuspiiri) tai jonkin tehtävän tai tavoitteen saavuttamiseksi (työ- 
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tai projektiryhmä). Tavoite voi siis olla tehtävä- tai tunnetavoite. Tyypillisimmin ryhmän 
kriteeriksi määritetään, että jäsenet kokevat kuuluvansa ryhmään, jäsenet voivat 
kommunikoida toistensa kanssa (kasvokkain, mutta nykyään usein myös virtuaalisesti) ja 
että jäsenillä on jokin yhteinen tavoite tai tähtäin. Tavoitteena voi siis olla myös tunnetavoite, 
tyydytetään yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tarpeita. 
 
 

Ryhmätyöskentelyssä tarvitaan viestintäosaamista 
 
Ei ole itsestään selvää, että meillä ihmisillä on toimivat ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot. 
Sosiaalinen taitavuus liittyy syntymässä saatuun persoonallisuuteen, jota muiden ja itsen 
tulee kunnioittaa. Osittain ihmissuhdetaitojen voidaan kuitenkin nähdä olevan 
sosiaalistumisen, kanssakäymisen ja oppimisen tulosta. Opittavina taitoina ryhmätyötaitoihin 
liittyy halu, kyky, harjaantuneisuus ja herkkyys tiedostaa omaa ja toisten toimintaa sekä halu 
ja kyky kehittää omaa toimintaansa. Kaikki puheviestinnällinen koulutus on tuota 
havaintoherkkyyttä harjaannuttavaa. 
 
 
 
 
 

Näkökulmia ryhmien tarkasteluun 
 
 

Huomioi ryhmätyöskentelyn lähtökohdat   
 
Kun ihmiset työskentelevät ryhmissä, on läsnä aina ihmisyys. Ihmisillä on ryhmissäkin 
erilaisia tarpeita, intressejä, mielipiteitä, asenteita, ajatuksia, arvoja, tavoitteita ja toiveita. 
Ihmiset tuovat mukanaan ryhmään omat taitonsa, tietonsa, kokemuksensa sekä erilaiset 
odotukset ja tunteet. Jokaisella on myös erilainen viestintähistoria liittyen ryhmämäiseen 
työskentelyyn. Myös muut muuttujat, kuten kunnianhimon aste ja käsitys tehtävän 
kiireellisyydestä, luovat oman jännitteensä. Näin ollen ryhmässä on sisään rakennuttuna 
joukko erilaisia jännitteitä jo lähtökohtaisesti. 
 
Ryhmässä toimiminen eroaa sikäli esiintymistilanteesta, että se voidaan nähdä 
ennakoimattomampana tapahtumana. Ryhmätilanteeseen voi ja kannattaa valmistautua, 
mutta ryhmässä on lähtökohtaisesti pystyttävä sietämään tietynlaista epävarmuutta, koska 
erilaisia käänteitä on vaikeaa ennustaa. Asiat ja yllättävätkin käänteet tulevat eteen 
reaaliajassa ja niihin on pystyttävä reagoimaan heti.  Esimerkki tällaisesta reagoimisen 
tarpeesta on neuvottelutilanteet, joissa monet asiat voidaan asettaa neuvottelunalaisiksi, 
kuten mistä neuvotellaan, mistä ei neuvotella ja kuinka kauan neuvotellaan. Toisaalta 
neuvotteluissa saattaa kärjistyä myös yllättäviä konflikti- ja ristiriitatilanteita, joihin täytyy 
reagoida reaaliajassa. 
  
Ryhmätilanteissa on tyypillistä myös, että jokainen ryhmään kuuluva on omalta osaltaan 
luomassa ryhmää, oli hän sitten osallistuja, hiljainen seurailija tai jopa eristäytyjä. 
Kasvokkain kokoontuvissa ryhmissä jokainen ryhmäläinen on fyysisellä läsnäolollaan läsnä, 
vaikka ei mitään sanoisikaan.  
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Ryhmillä on elinkaarensa 
 
Ryhmillä on havaittavissa myös elinkaarensa: synty, toimintavaihe ja hajaantuminen. 
Syntyvaiheessa ryhmä muotoutuu, usein jonkin tavoitteen tai yhteisen päämäärän tai 
kiinnostuksenkohteen inspiroimana, joskus myös ulkopuolisesta määräyksestä. 
Syntyvaiheen jälkeen voidaan nähdä seuraavan eräänlainen kuohuntavaihe, kun ihmiset 
alkavat päästä alkujännityksestään ja erilaiset mielipiteet, ajatukset ja näkemykset alkavat 
saada tilaa.  
 
Seuraavaksi siirrytään normistovaiheeseen, kun ryhmään alkaa syntyä normisto (ääneen 
lausuttu tai ääneen lausumaton) eli mitä ryhmän jäseneltä ja hänen käyttäytymiseltään 
odotetaan. Normistovaihetta seuraa työskentelyvaihe, jossa ryhmä alkaa toimia 
varsinaisesti ryhmälle asetetun tavoitteen suuntaisesti. Hajaantumisvaihe alkaa, kun 
tehtävä valmistuu, tavoite saavutetaan ja koetaan, ettei ryhmää enää tarvita. Ryhmä alkaa 
hajaantua joko rauhallisesti, hallitusti tai joskus myös ”kuin leikaten”. 
 
 

Orientaatio ja motivaatio ovat onnistumisen elementtejä 
 
Ryhmän toiminnan tarkastelun kannalta on keskeistä, mikä on osallistuvien ihmisten suhde 
(myönteinen/kielteinen): 
 

 käsiteltävään asiaan (+/-) 
 itseensä (+/-) 
 omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa (+/-) 
 toisiinsa (+/-) 
 koko tehtävään (+/-) 
 tehtävän kiireellisyyteen (+/-) 
 tavoiteltuun laatuun (korkea/matala).  

 
Asenne ja orientaatio ryhmätehtävään ovat keskeisiä ryhmätoiminnan onnistumisen 
elementtejä. Ryhmässä hankaluutta saattaa aiheuttaa myös motivaation puute. Suuri 
kysymys onkin, missä määrin voidaan pitää puheviestinnällisenä taidokkuutena kykyä 
motivoida itsensä myös silloin, kun tehtävä on suoritettava ja motivaatiota ei luonnollisesti 
synny. 
 
 

Ryhmää arvioidaan tuotoksen, prosessin ja ilmapiirin näkökulmista 
 
Puheviestinnällisesti ryhmiä arvioidaan kolmesta näkökulmasta, joita ovat tuotos, prosessi ja 
ilmapiiri. Tuotos on nimensä mukaan lopputulos, päätös, aikaansaannos, johon tähdätään. 
Prosessiajattelun mukaan ryhmätyössä ja varsinkin sen oppimisessa tärkeää on se tapa, 
jolla tavoitteeseen tai lopputulokseen päästiin tai ei päästy. Puheviestinnän 
harjoituskursseillakin prosessinäkökulma on keskeinen tarkastelun kohde. Monta kertaa 
parhaat keskustelut ja oppimistilanteet syntyväkin niissä neuvotteluissa tai 
ryhmäviestintäharjoituksissa, joissa jokin meni pieleen tai joissa oli parantamisen varaa. 
 
Ryhmässä ei koskaan voi ohittaa myöskään suhdetasoa, sillä neuvottelu, palaveri ja 
ryhmätyö ovat ihmisten kohtaamista. Puheviestintään kietoutuu aina persoona. Persoona ja 
vuorovaikutustaidot ovat työvälineitä esimerkiksi neuvottelussa. Toimiva tavoitteellinen 
ryhmätyö vaatii ryhmän suhteilta tiettyä sujuvuutta ja toimivuutta. Ryhmissä onkin nähtävissä 
erilaisia rooleja ja tapoja osallistua: toiset edistävät tavoitteellista työskentelyä, toiset 
haittaavat ja hidastavat sitä. 
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Ryhmän toimintaa tarkastellessa huomio kiinnitetäänkin karkeasti jaotellen kolmeen osa-
alueeseen: 
 
 

1. tulokseen: millainen on lopputulos, tuotos 
2. prosessiin: miten tulokseen päästään tai ei päästä 
3. ilmapiiriin ja suhteisiin: miten ryhmän jäsenet tulevat toimeen keskenään. 

 
 

Ryhmissä hoidetaan tehtäviä ja suhteita 
 
Ryhmissä voidaan erottaa kahdenlaisia taitoja: tehtävä- ja suhdekeskeisiä taitoja. Eri 
tilanteissa näiden keskinäinen suhde voi olla erilainen. Esimerkiksi ensiapuryhmässä on 
tärkeää saada ihmishenki pelastetuksi eikä jäädä miettimään, kuka ryhmää saa johtaa. 
Tällöin paino on tehtävän suorittamisessa. Toisaalta on tilanteita, esimerkiksi 
kaveriporukassa tai parisuhteessa, joissa kannattaa mieluummin panostaa suhteisiin ja 
hyvään ilmapiiriin kuin omien tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
On puntaroitava tilannekohtaisesti, milloin on tärkeämpää tavoitteen saavuttaminen ja milloin 
taas ilmapiirin vaaliminen. Ryhmässä vallitsee aina myös suhdetaso, sillä ihmisyys on aina 
läsnä ryhmissä. Kaveriporukassa itseisarvo voi olla oleminen hyvässä seurassa ja itsensä 
ilmaiseminen. Tehtäväkeskeisessä ryhmässäkin oleellista on yhteistyön sujuvuus, itsensä ja 
toisten ihmisten käsittelemisen taito. 
 
Tehtäväkeskeisiä taitoja ovat esimerkiksi: 

 kyky ajoittaa ja mitoittaa oma puheenvuoronsa tarkoituksenmukaisesti 
 taito pysyä aiheessa 
 taito johtaa tai ohjata keskustelua. 

 
Suhdekeskeisiä taitoja ovat esimerkiksi 

 taito ottaa toisen mielipiteitä ja tunnetiloja huomioon 
 taito kuunnella ja kunnioittaa toisten ajatuksia 
 taito luoda yhteishenkeä. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisiin ryhmiin sinä kuulut? 
 Millaisia tehtävä- ja suhdekeskeisiä tavoitteita niiden toimintaan kuuluu? 
 Mitä sellaista voit saavuttaa näissä ryhmissä, mihin et yksin pystyisi? 
 Mikä on paras kokemuksesi ryhmätyöskentelystä? Entä huonoin? 
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Ryhmätyöskentelyssä toistuvia ilmiöitä 
 
 

Valta annetaan, otetaan tai se lankeaa 
 
Valta ei ole koskaan tyhjiössä, vaan sen pyrkii aina joku tai jotkut ottamaan. On olemassa 
virallista ja epävirallista valtaa. Valtaa voi tuoda raha, asema, status, syntyminen tiettyyn 
sukuun, asiantuntemus tai fyysinen koko. Virallinen valta liittyy statukseen ja asemaan, 
esimerkiksi esimiehellä on esimieheyden tuomaa valtaa ja asemaa organisaatiossa.  
 
Joillekin ihmisille kertyy taas epävirallista valtaa. Epävirallinen valta voi tulla esimerkiksi 
siitä, että on jonkin johtajan ”oikea käsi”, luottohenkilö tai perhetuttu, on muuten 
supliikkihenkilö ja hyvä käsittelemään ihmisiä, tietää jostakin syystä paljon asioita tai käy 
tiettyjen henkilöiden kanssa syömässä tai pelaamassa golfia. Joskus tällainen asema 
saadaan, joskus se otetaan ja joskus se lankeaa. Jollekin henkilölle on syntynyt 
vaikutusvaltainen asema riippumatta siitä, missä virallisessa asemassa hän on yhteisössä 
tai ryhmässä. 
 
 

Ristiriidat ja jännitteet kuuluvat ryhmätoimintaan 
 
Ryhmissä on erilaisia jännitteitä. Galanes ja Adams (2007) erottelevat ryhmissä esiintyvät 
jännitteet primaari- sekundaari- ja tertiaarijännitykseen. Tässä yhteydessä jännitys-sanalla ei 
tarkoiteta esiintymisjännityksen kaltaista jännitystä vaan erilaisia jännitteitä, joita 
ryhmätilanteissa esiintyy. 
 
Primaarijännitys 
Uusien ihmisten kohdatessa, esimerkiksi uuden harjoitusryhmän kokoontuessa, puhutaan 
primaarijännityksestä: tarkkaillaan toisia ja ollaan varuillaan. Myös puhetilanteissa on 
nähtävissä tämä alkujännitys, jossa esiintyjä saattaa olla jännittynyt yleisöstä ja yleisö 
esiintyjästä. Primaarijännitys on ryhmän jäsenten kohtaamiseen liittyvää sosiaalista 
epävarmuutta ja jäykkyyttä, joka liittyy tutustumisvaiheeseen. 
 
Primaarijännityksen tunnusmerkkejä saattavat olla liiallinen kohteliaisuus yhtä hyvin kuin 
vetäytyminen ja ikävystyneisyydeksi tulkittavat signaalit. Ryhmän kohtaamiseen liittyy 
epätietoisuus ryhmän normeista ja rooleista. Odotukset ovat jäsentymättömiä. 
Kiinnostumattomuudeksi tai pinnalliseksi kohteliaisuudeksi tulkittava käyttäytyminen on 
osaltaan merkki ryhmässä vallitsevasta jännitteestä. Esimerkiksi esittelyt, odotusten 
kartoittaminen ja "small talk" purkavat primaarijännitystä. 
 
Sekundaarijännitys 
Ryhmän tullessa tutummaksi ihmiset alkavat uskaltaa esittää omia näkemyksiään ja 
mielipiteitään, jotka saattavat olla keskenään ristiriidassa. Syntyy sekundaarijännitystä, joka 
kuvastaa työorientoitunutta jännitettä. Erilaiset käsitykset käsiteltävien asioiden sisällöstä, 
tärkeysjärjestyksestä, ratkaisukriteereistä, tavoitteista, käytettävistä keinoista, aikataulusta 
tai muista ratkaisuun vaikuttavista sisällöllisistä seikoista aiheuttavat jännitettä ryhmän 
toimintaan. Sekundaarijännitys ilmenee usein väittelynä, näkökantojen puolustamisena ja 
argumentointina. 
 
Tertiaarijännitys 
Useimmiten ryhmässä esiintyy myös valtakiistoja: ketä kuunnellaan, kenellä on valta sanoa 
viimeinen sana ja kuka on tässä asiassa asiantuntija. Näistä valtakiistoista puhutaan myös 
tertiaarijännityksenä. Ryhmässä syntyy epätietoisuutta statuksesta, säännöistä, 
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menettelytavoista, auktoriteetista, asiantuntevuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Suoranaista valtataisteluakin voi esiintyä tai kiistelyä siitä, kuka voi todeta päätöksiä ryhmän 
puolesta tai puhua ryhmän nimissä. Konflikti vallasta ja statuksesta yhdistyy usein primaari- 
mutta erityisesti sekundaarijännitykseen. 
 
Informaation jakaminen ja vaihto ovat keinoja vähentää jännitteitä ryhmän jäsenten välillä. 
Viestinnän onnistumista edistää taito osoittaa erimielisyyden sietokykyä. Erimielisyyden 
korostaminen ja vastakkainasettelun osoittaminen luovat helposti lisää jännitteitä ja 
korostavat tarpeettomastikin osanottajien erilaisia ajatustapoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmissä jännitystaso vaihtelee ajan kuluessa. 
 
 

Houkutteleeko ryhmän jäsenyys? 
 
Kiinteys tarkoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sitä voi olla liikaa, liian vähän tai sopivasti. 
Liian löyhää ryhmää ei välttämättä koeta ryhmäksi, ja liian tiivis ryhmä voi kärsiä liiasta 
harmonian vaatimuksesta. Jos kiinteys puuttuu, voi tehtävän suorittaminen tuntua vaikealta 
tai siihen menee valtavasti voimavaroja. Joskus taas ajaudutaan toiseen ääripäähän, 
liialliseen kiinteyteen, jolloin ryhmään syntyy illuusio erehtymättömyydestä ja 
haavoittumattomuudesta. Tällöin ryhmä ei välttämättä saavuta laadukkaita päätöksiä. 
Päätökset voivat olla jopa yltiömäisen riskipitoisia. Tällaista vääränlaista tuudittautumista 
samanmielisyyteen sanotaan ryhmäajatteluksi. 
 
Kiinteyteen tai haluun kuulua ryhmään vaikuttaa luonnollisesti ryhmän ja sen jäsenten 
attraktiivisuus eli houkuttelevuus ja puoleensavetävyys. Puoleensavetävyyteen voi vaikuttaa 
moni asia, esimerkiksi raha, miellyttävä persoona, ihailu, sosiaaliset taidot tai positiivisuus. 
Ryhmille on tyypillistä, että myös niiden sisälle syntyy alaryhmiä, varsinkin isommissa 
ryhmissä. Pitämisen ja valtarakenteiden kautta eri ryhmiin muodostuu erilaisia verkostoja ja 
alaryhmiä. Joku ryhmäläinen voi joutua ryhmän sisällä periferiaan ja joku taas pääsee kaiken 
keskipisteeseen. 
 
 

Normit säätelevät ja roolit jäsentävät ryhmän toimintaa 

 
Normit ovat joukko kirjoittamattomia tai joskus ääneen lausuttuja sääntöjä ja oletuksia siitä, 
miten ihmisten odotetaan toimivan eri tilanteissa. Normit siis ajavat ihmistä toimimaan 
odotuksenmukaisella tavalla. Normeja voi noudattaa tai rikkoa. Normin yleensä huomaa 
parhaiten silloin, kun sitä rikkoo. Normin rikkomista seuraa yleensä sanktio, joka voi olla 
ryhmän, yhteisön tai yhteisön jäsenen ilmaisema. Joissakin tilanteissa hallittu normien 
rikkominen voidaan nähdä myös virkistävänä ja luovana, älykkäänäkin toimintana. 

2. kokoontuminen 1. kokoontuminen 

aika 

jä
n
n
it
y
s
ta

s
o
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Normit opitaan, kun sosiaalistutaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lapsi oppii, mikä on sallittua 
ja mikä ei, mikä on toivottavaa ja mikä ei, mikä taas kohteliasta ja mikä ei. Ryhmät voivat 
muodostaa omia toimintamallejaan, mutta ryhmätkin ovat osa yhteiskuntaa ja sen tapoja, 
järjestystä ja kulttuuria, jotka omalla tavallaan vaikuttavat kaikkiin ryhmiin. 
 
Normisäännöstön ohella ryhmissä syntyy ja vaikuttaa erilaiset roolit. Puheviestinnällisesti 
tarkasteltuna on olemassa sekä virallisia että epävirallisia rooleja. Virallisia rooleja ovat 
esimerkiksi puheenjohtaja ja sihteeri. Tämän lisäksi on olemassa erilaisia osallistumisen 
tapoja. Joku ottaa kiirehtijän roolin, joku toimii sovittelijana, joku kyseenalaistaa ja joku ideoi. 
Osa rooleista on tehtävää edistäviä (keskustelun kokoaja) ja osa tehtävän suorittamista 
hidastavia (sivuraiteille vetäjä). Toiset roolit tukevat hyvää ilmapiiriä (kannustaja, kiittäjä) ja 
toiset roolit voivat jopa myrkyttää ilmapiiriä (juoruaja, valittaja). Virallisilla ja epävirallisilla 
rooleilla on se ero, että puheenjohtajan tilalle valitaan yleensä uusi puheenjohtaja, mutta 
huumoriveikon tilalle ei valita uutta huumoriveikkoa. 
 
Ryhmissä syntyy erilaisia rooleja, niitä otetaan aktiivisesti, ja ne voivat myös langeta ja jäädä 
päälle. Joku voi olla vetäytyjä tai kuoliaaksinaurattaja tilanteesta toiseen, tai tietty tilanne 
laukaisee henkilössä vetäytyjän tai humoristin. Joku mukautuu joka yhteydessä muiden 
mielipiteisiin jopa ylitsekävelemiseen asti, mikä haittaa jo ihmistä itseään. Toinen taas 
dominoi ja komentaa joka tilanteessa häiritsevyyteen asti. Ryhmissä on nähtävissä sellaista 
ilmiötä, että kun alkuvaiheessa ryhmätyöskentelyä on ottanut jonkinlaisen roolin (esimerkiksi 
pysyy vaiti tai toimii viihdyttäjänä), sitä voi olla vaikea muuttaa toiseksi tilanteiden 
muuttuessa. Riittävä taitorepertuaari ja kyky muunnella osallistumisensa tapaa on 
taidokkaan henkilön merkki. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisissa tilanteissa olet huomannut, että olet tullut loukanneeksi normia? 
 Millaisia kokemuksia sinulla on attraktiivisuuden näkymisestä ryhmätilanteissa? 
 Missä menee mielestäsi se raja, jolloin ryhmällä on liikaa kiinteyttä tai liian vähän 

kiinteyttä? 
 Millaisissa rooleissa olet eri ryhmissä? 
 Mitkä ovat olleet tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia rooleja?  
 Millaiset roolit ovat hankaloittaneet ryhmän toimintaa? 
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Ryhmässä toimimisen ongelmakohtia 
 
 
Ryhmätyöskentelyä pidetään arkipäiväisenä ja se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 
todellisuudessa toimiva ryhmätyö vaatii paljon sekä ryhmän vetäjältä että jäseniltä. 
Ryhmätyöskentelyn avainasia on erilaisuuden hyödyntäminen eli se, miten ryhmän jäsenet 
pystyvät sietämään, hyväksymään ja jopa hyödyntämään erilaisuutta. Ihmisille on tyypillistä, 
että eri ryhmiä ja varsinkin tuntemattomia ihmisiä kohtaan syntyy joukko ennakkoluuloja. 
Stereotyyppiset käsitykset auttavat jäsentämään maailmaa, mutta voivat myös luoda ikäviä 
ja jämähtäneitä ennakkoasetelmia, joita on vaikeaa muuttaa.  
 
Seuraavassa listassa on joukko muista asioista, jotka ovat ryhmässä vaativia: 
 

 asioiden tapahtuminen reaaliajassa 
 ennakoimattomuus: tilanteita voi ja kannattaa ennakoida, mutta kaikkea ei voi tietää 

etukäteen eikä kaikkeen voi valmistautua 
 ihmisten näkökulmien ymmärtäminen heistä itsestään lähtien: ymmärtävän hengen 

luominen ja yhteisen maaston löytäminen 
 oman osallistuminen määrän ja laadun tarkoituksenmukainen sovittaminen 
 omien ja toisten intressien kohtaaminen, käsittely ja sovittelu (erilaiset tavat: 

vetäytyminen, aggressiivisuus, mukautuminen, kompromissi, win-win-asetelma) 
 hallittu ryhmän ohjaaminen: ei liian flegmaattisesti eikä liian autoritaarisesti 

 
Kokemus on osoittanut, että muun muassa seuraavat asiat kuuluvat tyypillisiin 
ryhmätyöskentelyn ongelmakohtiin: 
 

 ryhmämäiseen työskentelyyn ei ole koskaan ohjattu 
 ihmisillä on huonot kokemukset ryhmätyöstä 
 joku kokee olevansa persoona, jolle sopii yksin tekeminen 
 yksi ryhmäläinen dominoi liikaa 
 joku ryhmässä terrorisoi ryhmää (valittamalla, kyseenalaistamalla, kylvämällä 

eripuraa) 
 ryhmän liiallinen tai liian vähäinen kiinteys 
 ongelmat henkilökemioissa 
 negatiivisia kokemuksia ryhmään kuuluvien ihmisten kanssa (viestintähistoria) 
 vapaamatkustajat 
 haitallisia rooleja: nipottajat, leikiksi laittajat, vetäytyjät, asenneongelmaiset 
 valtaristiriidat 
 ryhmän eri jäsenten erilainen kunnianhimon taso 
 negatiiviset alaryhmät 
 motivaation puute 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohdittavaksi 
 

 Keksitkö lisää ryhmätyöskentelyn ongelmakohtia? 
 Millaisia ongelmia sinä olet kohdannut ryhmissä toimiessasi? 
 Miten ryhmätyöskentelyn haittoja ja ongelmia voisi ehkäistä? 
 Mitä etua ryhmätyöskentelystä on? 
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Toimivan ryhmän tuntomerkkejä 
 
 
Yliopisto-opinnoissa tyypillisempää on kuvata ilmiöitä kuin antaa reseptikirjamaisia ohjeita. 
Siksi otteeni tässä luvussa on tarkoituksella ollut enemmän ryhmän ilmiöitä kuvaileva kuin 
tiettyyn toimintamalliin tai tiettyyn osallistumistapaan ohjaamista ja neuvomista. Luvussa ei 
käsitellä ryhmäviestintää ”hyvä viestijä”, ”huono viestijä” -käsitteillä. 
 
Sentään joitakin toimivan ryhmän tuntomerkkejä voidaan sanoa olevan olemassa. Niitä ovat 
esimerkiksi: 
 

 ryhmän riittävä kiinteys (koheesio) 
 selkeät ja oikeudenmukaiset tehtävän- ja vastuunjaot 
 tasapuolinen ja ajantasainen tiedottaminen 
 riittävät resurssit (aika, voimavarat ja pääoma) 
 riittävä motivaatio tehtävään ja sen loppuun saattamiseen 
 tavoitteellisuus 
 keskinäinen kunnioitus 
 aikatauluista kiinni pitäminen 
 vastuullisuus 
 jäsenten myönteinen yhteenkuuluvuus. 

 
Tässä luvussa ei anneta myöskään seikkaperäisiä ohjeita siitä, miten hyvä 
ryhmätyöskentelijä toimii, koska tilanteet ovat erilaisia eikä ole olemassa yhtä tiettyä 
sabluunaa, johon olisi mahduttava. Seuraavista asioista on kuitenkin yleensä ottaen pelkkää 
hyötyä ja etua ryhmätoiminnassa henkilökohtaisesta näkökulmasta: 
 

 sopiva mukautuminen tilanteisiin 
 tieto, taito, tahto -kombinaatio tasapainossa: on tietoa viestinnän asioista, käytännön 

vuorovaikutusosaamista ja halua yhteistyöhön 
 riittävä taitorepertuaari eli vaihtoehtoisia tapoja osallistua 
 tilannevalmius 
 tunneilmaisun säätely 
 toisen asemaan asettautuminen 
 myötäilevä jämäkkyys eli assertiivisuus: tiukka asioissa, pehmeä ihmisissä 
 tarkoituksenmukainen osallistumisen määrä ja laatu 
 aitous. 
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Muistilista ryhmätyöskentelyyn 
 
 

 Taidokas ryhmäviestintä ei ole itsestäänselvyys eikä välttämättä kehity 
pelkän elämänkokemuksen kautta. 

 Itsetuntemus on iso valttikortti ryhmässä. 
 Opettele hyväksymään ja hyödyntämään erilaisuus. 
 Ryhmässä on sekä tehtävä- että tunnetavoitteita. 
 Miten vaikutan ja miten minuun vaikutetaan? 
 Mikä on oma roolini, tehtäväni, mikä taas toisten roolit ja tehtävät 

ryhmässä? 
 Eri tilanteissa on erilaisia vaatimuksia, siksi on tärkeää mukautua 

tilanteen vaatimuksiin sopivassa määrin menettämättä silti ”itseään” 
(sopiva myönnyttäminen / jämäkkyys). 

 Useimpiin ryhmätilanteisiin täytyy valmistautua. 
 Tunnista oma orientaatiosi ja motivaatiosi tehtävään, ryhmäsi jäseniin, 

tilanteeseen – kyky motivoida itseään on yksi puheviestintätaito! 
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III Neuvottelut 

 
Pentti Vanha-aho & Pauliina Perttuli 
 
 
 
 

Miksi neuvotellaan? 
 
 
Neuvotteluja pidetään erilaisia tarkoituksia varten. On epävirallisia pikkutapaamisia, 
viikkopalavereita, yhden asian sopimisia ja erilaisia kartoituksia. Monet tilanteet ovat 
luonteeltaan ohimeneviä päätöksentekotilanteita. Toisaalta on muodollisempia asialistaan 
perustuvia, usein säännöllisiä tapaamisia, jotka voivat jatkua prosessinomaisina. 
Tavoiteltava tulos määrittelee pitkälti neuvottelun luonnetta. Neuvottelut voidaankin nähdä 
tilanteen tarkoituksen näkökulmasta. Onko neuvottelun tarkoitus: 
 

 tuottaa tietoa ja luoda ideoita?  
 löytää ongelmia tai riskejä?  
 ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä?  
 suunnitella ja kehittää?  
 ostaa, myydä tai markkinoida?  

 
Neuvottelujen pitämisen, niihin osallistumisen ja niiden johtamisen kannalta on tärkeää 
huomata tarkoituksiltaan erilaisissa tilanteissa tarvittava erilainen neuvottelutaito. Usein 
viestintää tarkastellaan liikaa esiintymisenä. Huomio pitäisi usein suunnata enemmän 
vuorovaikutuksen sosiaaliseen luonteeseen. On erilaisia tilanteita, joissa vaaditaan ja 
edellytetään erilaista esiintymis- ja neuvottelutaitoa. Tässä luvussa esitellään erilaisia 
näkökulmia viestinnän tarkastelemiseksi neuvotteluissa ja annetaan työvälineitä 
neuvotteluihin valmistautumiseen ja neuvotteluissa toimimiseen. 
 
 

Neuvottelukäsitys ohjaa toimintaa 
 
On tärkeää pysähtyä hetkeksi pohtimaan neuvottelun käsitettä ja omaa käsitystä 
neuvotteluista. Yhteisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole, joten ei ole myöskään yhtä ja 
oikeaa määritelmää. Omaa käsitystä neuvottelusta kannattaa pohtia, koska 
vuorovaikutuksen luonne määrittyy sen kautta. Kannattaa tarkastella omaa suhdettaan 
vuorovaikutukseen, hyväksyttävinä pitämiään toimintatapoja, vaikuttamisen keinoja ja 
mahdollisuuksia, neuvottelemisen motiiveja ja yhteistyökyvyn merkitystä. 
 
Kokemus vaikuttaa neuvottelukäsitykseen. Osanottajien neuvottelukokemukset ohjaavat 
heidän käsityksiään neuvottelusta. Samalla tyypillisten piirteiden toistuvuus johtaa 
ajatusmallin vahvistumiseen. Jos neuvottelukokemukset rajoittuvat samantapaiseen 
ympäristöön, malli vahvistuu entisestään. Mikä toimintatapa tahansa tuottaa hyviä tuloksia, 
kun neuvottelut käydään samankaltaisissa olosuhteissa. Ongelmaksi asia kääntyy, kun 
esimerkiksi liikeneuvotteluissa tarvittava neuvottelutaito ei päde työntekijöiden kesälomista 
keskusteltaessa.  
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Neuvottelu on määritelty muun muassa seuraavilla tavoilla: 
 

Neuvottelut ovat yhteistyöprosessi; niissä täytyy etsiä yhteisiä intressejä; 
neuvottelut ovat inhimillinen vuorovaikutusprosessi, eivät peli; onnistuneissa 
neuvotteluissa jokainen voittaa jotakin (Fisher & Ury 1983). 
 
The working definition of negotiation…is an interpersonal decision-making 
process by which two or more people agree how to allocate scarce resources 
(Thompson 2001). 

 
… bargaining and negotiation…quite distinctive…bargaining to describe the 
competitive, win-lose situations such as haggling over price that happens at a 
yard sale, flea market, or used car lot; …negotiation to refer to win-win 
situations such as those that occur when parties are trying to find mutually 
acceptable solution to a complex conflict. (Lewicki, Saunders & Barry 2006.) 

 
Neuvottelulla tarkoitetaan erityisesti sellaista vuorovaikutustilannetta, jossa 
osallistujien välillä on yhteinen (neuvottelu)ongelma, mihin liittyy näkemyseroja 
mutta pääsääntöisesti myös ristiriitaisia etuja, hyötyjä, intressejä, motiiveja ja 
merkityksiä. Neuvottelu on jäsentynyt ja järjestäytynyt vuorovaikutustilanne. 
(Vanha-aho & Mäkelä 2007.) 

 
 

Neuvottelu voidaan hahmottaa eri tavoin 
 
Osapuolten käsitykset neuvottelutapahtumasta voivat poiketa toisistaan ratkaisevasti. 
Vallitseva käsitys heijastaa tilanteeseen asennoitumista ja asennettakin sekä tulee ilmi 
neuvottelustrategian ja taktiikoiden kautta. Käsitysten erilaisuus voi koskea niin yksilöjä kuin 
yritysten tai toimialojen tapaa neuvotella. 
 
Neuvottelukäsitystä ja -asennetta kannattaa havainnoida aktiivisesti. Alla oleva ryhmittely 
sisältää perusoletuksen, että arvoituksesta etsimisprosessiin eteneminen edistää yhteistyötä 
ja parantaa tuloksen tai sopimuksen laatua. Toiseksi jaottelu sisältää ajatuksen, että 
osapuolten on luovuttava välittömistä, lyhyen aikavälin tavoitteista, jotka voisivat 
yksipuolisesti olla hyödyllisiäkin. Kolmanneksi on tarpeen todeta, että kaikilla 
tarkastelutavoilla neuvottelut voivat ulkoisesti olla helppoja tai vaikeita, löysiä tai tiukkoja. 
Myös neuvottelujen samanmielisyyden tai ristiriitaisuuden aste voi vaihdella.  
 
Arvoitus  

 yhden oikean ratkaisun hakemista: on syntynyt käsitys, että ratkaisu koostuu 
vakioiduista tekijöistä 

 päätös saattaa olla jo tehty: ryhmä neuvottelee vahvistaakseen tai ”löytääkseen” 
esimerkiksi esimiehen päätöksen 

 usein yksilön ratkaisu  
 kuin matemaattinen ongelma, oikein/väärin  

 
Esimerkiksi: Esimies käynnistää palaveriasian käsittelyn, jonka aluksi toteaa "Itse tiedän 
kyllä...osutteko oikeaan?". Tämän jälkeen neuvottelu väistämättä saa arvoituksen 
ratkaisun luonteen. Osallistujat miettivät arvoitusta: "Mitähän se pomo oikein tästä 
ajattelee?" Neuvotteluryhmän aidosti oma panos ei enää tule todennäköisesti esiin. 
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Peli 
 tärkeintä oikeiden pelisääntöjen tunteminen  
 usein lyhyellä tähtäyksellä hyvä  
 molemminpuolisen bluffin mahdollisuus  
 tinkiminen, periksi antaminen, huonot kompromissit  
 voitto ja häviö mahdollista ja ajatuksena läsnä  
 
Esimerkiksi: Osapuolet esittävät ylisuuria tavoitteita tai alimitoitettuja toimenpiteitä, kun 
edellytetään säästöjä yksikön toiminnassa. Johto voi pelata liian suurilla säästötavoitteilla 
tai vedota ulkopuoliseen tahoon, esimerkiksi rahoittajan vaatimuksiin. Työntekijät 
vetoavat kiireeseen, huonoon ohjeistukseen tai toimitusvarmuuden heikentymiseen.  
 
Kummankaan mielestä ei ole neuvotteluvaraa, tekijöitä voidaan suurennella tai jopa 
bluffata tekemällä yksityiskohdasta suuri numero. Välttämättä kenenkään ei tarvitse 
valehdella. "Pelataan vain omilla korteilla". Useimmiten kaikissa tekijöissä on mukana 
osatotuuksia. Neuvottelupelin ajatuksena esimerkissä on, että toinen osapuoli saataisiin 
pelaamaan meidän syötöillä.   

  
Jakomenettely 

 varmistetaan osuuksien säilyminen  
 esitetään vaatimuksia mieluummin kuin ehdotuksia  
 usein pyrkimyksenä kasvattaa omaa osaa muiden kustannuksella  
 voi olla varsin objektiivisiin kriteereihin perustuvaa  
 usein lyhyen tähtäyksen kompromissipäätöksiä  

 
Esimerkiksi: monet budjettisuunnittelut ja rahanjakoneuvottelut 

 
Etsimisprosessi 

 osapuolten yhdessä etsimä ratkaisu  
 edellyttää usein välittömistä intresseistä luopumista  
 edellyttää myös ongelmien taakse näkemistä  
 kuuntelemista, luovien ratkaisujen hakemista  
 kasvojen säilyttämisen tärkeys tiukoissakin tilanteissa  

 
Esimerkiksi: tarvemäärittelyt, kustannuslaskelma, laatustandardit  

 
 

Neuvottelu eroaa muista vuorovaikutustilanteista 
 
Neuvotteluja voidaan tarkastella suhteessa muihin vuorovaikutustilanteisiin. Tällainen 
tarkastelu auttaa hahmottamaan omaa käsitystä neuvotteluista, vaikka käytännössä eri 
vuorovaikutustilanteiden rajat ovat häilyviä, ja neuvottelutaitoon liittyviä näkökulmia voidaan 
hyvin soveltaa myös muissa viestintätilanteissa. Esimerkiksi rajan vetäminen palaverin ja 
neuvottelun välille on vaikeaa ja monesti tarpeetonta. Erona voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
palaverin sitovuutta ei pidetä yhtä korkeana kuin neuvottelun. 
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             Keskustelu Neuvottelu           Väittely 
 
Keskustelussa tavoitteena on sosiaalinen yhteisymmärrys. Väittelyssä taas keskeistä on 
voitto-tappio -asetelma. Keskustelu ja väittely voivat muuntua neuvotteluksi, kun 
tunnistetaan neuvottelijoille yhteiset intressit ja neuvottelutavoite. (Vanha-aho & Mäkelä 
2007, 15.) 
 
Neuvottelua ja kokousta yhdistävät monet tekijät, mutta erojakin on tarpeen tehdä. Voidaan 
kuitenkin sanoa, että liian kokousmaisen muodolliset käsittely- ja päätöksentekotavat pitäisi 
neuvottelussa hyväksyä vasta keskustelun jälkeen. Neuvotteluun kokoonnutaan osapuolten 
yhteisestä intressistä ja keskustellaan ratkaisujen löytämiseksi. Kokoukseen taas tullaan 
päättämään asioista, koska säännöt niin edellyttävät tai toimivaltaa käyttävä elin, kuten 
johtokunta, niin päättää. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Neuvottelu

•tavoitteellista keskustelua

•tavoitteena yhteisymmärrys

•prosessinomainen

•päätös keskustelun tulos

•vuorovaikutus, keskustelutaito

•vapaamuotoinen, muodollisuuden aste 
määriteltävissä

•toiminnan tilanteen mukainen 
ohjautuminen

•koollekutsuja, vetäjä, välittäjä

•päätöksenteon ongelmat: sitoutuminen, 
taivuttelu

•muistio, raportti, pöytäkirja

Kokous

•keskustelua päätöksenteoksi

•tavoitteena päätös

•kertaluonteinen

•päätös aina mahdollinen

•kokoustekniikka

•määrämuotoinen, säännöt

•vakiintuneet menettelytavat, 
kokoustekniikka

•puheenjohtaja

•päätös aina mahdollinen: äänestykset, 
vaalit

•pöytäkirja

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisia neuvottelutilanteita itse kohtaat? 
 Kuinka sinä määrittelisit neuvottelun?  
 Mitkä tekijät ovat erilaisia, jos määrittelet neuvottelun osto-myyntineuvotteluna tai 

työsopimusneuvotteluna? 
 Mikä osuus neuvottelussa on kilpailulla? Mikä yhteistyöllä? 
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Valmistautuminen on onnistumisen perusta 
 
 
Neuvoteltavaan asiaan perehtyminen on välttämätön edellytys aina, kun valmistaudutaan 
neuvottelemaan. Asiakokonaisuuden tunteminen ei kuitenkaan yksin riitä. 
Valmistauduttaessa on otettava huomioon myös muut neuvottelijat, neuvotteluympäristöön 
vaikuttavat tekijät ja käytettävät neuvottelun menettelytavat. Neuvotteluun valmistautuminen 
tarkoittaa sekä rajojen asettamista että liikkumavaran ja kompromissien hahmottamista.  
 
Neuvotteluun valmistautuessa ja neuvottelusuunnitelmaa tehdessä kannattaa huomioida 
seuraavat näkökulmat: 
 
1. Neuvoteltavat asiat 
 
Neuvoteltaviin asioihin valmistautuminen on kaiken perusta. Useimmiten se koostuu 
asialistan ja yksittäisten neuvottelukysymysten läpikäynnistä. Käsiteltävän asian 
kokonaiskuvan hahmottaminen on ehdottoman tärkeää. Jos kokonaiskäsitys puuttuu, 
merkityksettömät seikat leimaavat helposti kokonaisuutta ja neuvotellaan jopa aivan vääristä 
asioista. Asia-analyysiä tehdessä on tärkeää:  
 

 eritellä neuvoteltavan asian pää- ja sivukysymykset 
 asettaa neuvottelutavoitteet 
 miettiä tavoitteita tukevia perusteluita 
 arvioida vastaperustelut ja niiden voimakkuus 
 määrittää liikkumavara ja joustamiset 
 asettaa ja pohtia minimi- ja maksimirajat tavoitteille 
 miettiä perusteet yhteistyölle 
 arvioida neuvottelukysymysten merkitystä eri osapuolille 
 etsiä molemminpuolista hyötyä. 

 
Tästä syntyy neuvottelusuunnitelma. Suunnitelma pitää tehdä joustavaksi, mutta kannattaa 
tehdä itselle selväksi, mitä voi hyväksyä ja mitä ei saa hyväksyä missään olosuhteissa. 
Täydellisen valmistautumisen edellytys on samojen näkökantojen pohtiminen muiden 
neuvotteluosapuolten kannalta. On loppujen lopuksi helppo laatia vaatimuslistoja tavoitteiksi 
ja miettiä parhaat perustelut niille. Liian usein valmistautuminen jää kuitenkin yksipuoliseksi, 
ikään kuin valmistauduttaisiin neuvottelemaan yksin. Sen sijaan kaikessa 
tavoitteenasettelussa pitäisi vaatimuksiin valmistautumisen sijasta ennakoida enemmän, 
kuinka voidaan saavuttaa yhteisiä hyötyjä. 
 
2. Neuvottelukumppanit 
 
Neuvottelun tulos määräytyy inhimillisten tekijöiden muokkaaman prosessin tuloksena. 
Yritykset ja järjestöt eivät neuvottele. Neuvottelut käydään ihmisten kesken. Se tarkoittaa, 
että valmistautumisessa otetaan huomioon esimerkiksi neuvottelukumppaneiden: 
 

 henkilökohtaiset ominaisuudet, luonne, persoonalliset piirteet 
 asema, titteli, ammatti, koulutus, työkokemus, erityisosaaminen 
 tapa keskustella ja olla vuorovaikutuksessa  
 tyyli toimia, käyttäytyä ja reagoida 
 taito, kyky ja halu kuunnella ja vastaanottaa uusia ajatuksia 
 pääasiallinen neuvottelukokemus, omaksutut käytännöt 
 valtuudet, valmiudet ja halu tehdä päätöksiä. 
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Neuvottelija-analyysi saa helposti vivahteen, että “kun tunnet vastustajasi, niin voit vaikuttaa 
häneen helpommin haluamallasi tavalla”. Sen merkitystä ei varmaan voikaan kokonaan 
väheksyä. Arkielämän neuvotteluista ja kanssakäymisistä tiedämme kuitenkin, että parhaiten 
tuntemalleenkaan ystävälle tai liikekumppanille ei voi yksikertaisesti syöttää haluamiaan 
päätöksiä. Samanaikaisesti voidaan hyväksyä ajatus, että ihmistuntemuksen tärkeyttä ja 
merkitystä voidaan tuskin koskaan alleviivata liikaa. 
 
3. Neuvotteluympäristö 
 
Neuvotteluympäristön analyysi tarkoittaa kaikkia fyysisiä puitteita, jotka vaikuttavat 
neuvottelemiseen. Ympäristön ennakointi auttaa suunnittelemaan neuvottelun kulkua ja 
parantaa mahdollisuuksia esittää asioita suunnitelmallisesti. Se missä ympäristössä 
neuvottelu käydään ja minkälaisten fyysisten tekijöiden vaikutuspiirissä, on kuitenkin 
toissijainen sisältöön nähden. Jos päätöksiä halutaan tehdä, ulkoiset olosuhteet eivät 
yleensä estä sitä. Neuvotteluympäristön analyysissä kannatta pohtia, mikä merkitys on 
seuraavilla tekijöillä: 
 

 neuvotteluaika, suunniteltu kesto 
 istumajärjestys, kalustus, tilan riittävyys 
 av-välineet, havainnollistamismahdollisuudet, tietoliikenneyhteydet 
 oma toimisto, asiakkaan tilat, ravintola, muu tila 
 muodollisuuksien järjestelyt, tarjoilu 
 matkustaminen, matka-aika. 
 

Neuvotteluaika, kiireellisyyden tai kiireettömyyden vaikutelma ja ympäristön juhlavuus tai 
arkipäiväisyys luovat kaikki vaikutelmia neuvottelutilanteen luonteesta. Istumajärjestyksestä 
pöydän ympärillä, pöytien muodosta ja muista tilajärjestelyistä on monia tutkimuksia. 
Fyysinen vastakkainasettelu lisää helpommin vastakkaisten kantojen ja konfliktien esilletuloa 
kuin vierekkäin istuminen. Lähellä olevan kanssa on vaikeampi olla eri mieltä. Pyöreät 
pöydät ovat tuttuja erityisesti kansainvälisistä huippuneuvotteluista, joissa pyritään 
takaamaan kaikille osapuolille mahdollisimman tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet.  
Pöydän muodosta on neuvoteltu jopa kuukausia ennen varsinaiseen asiaan pääsyä. 
 
4. Menettelytavat 
 
Menettelytavat vaikuttavat ratkaisevasti tulokseen. Voidaan ajatella, että kun on 
valmistauduttu asiakysymyksiin, muihin neuvottelijoihin ja neuvotteluympäristöön, herää 
kysymys “miten tämä kaikki toteutetaan?”. Siihen pitäisi löytää vastauksia ja miettiä 
etukäteen prosessin kulkuun vaikuttavia seikkoja. Erityisesti seuraavia asioita kannattaa 
pohtia jo valmistautumisvaiheessa: 
 

 asioiden käsittelyjärjestys 
 puheenjohtajan, vetäjän rooli 
 osallistumisen säätely, tarve siihen 
 puheenvuorojen käyttö, tapa argumentoida 
 tapa sietää erimielisyyttä, ratkoa erimielisyydet. 

 
Näitä kaikkia tekijöitä voidaan tarkastella tulokseen vaikuttavina prosessin osatekijöinä, 
mutta myös yksittäisen neuvottelijan keinoina toteuttaa niin omia kuin koko neuvottelun 
päämääriä. 
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Neuvottelu etenee vaiheittain 
 
 
Neuvottelulle ei ole olemassa yhtä ainutta etenemistapaa. Useimmissa neuvotteluissa on 
kuitenkin samankaltaisia piirteitä. Neuvottelua voidaan tarkastella kaksitasoisena 
prosessina. Erityisesti neuvottelun alussa käytetään aikaa metaneuvotteluun eli neuvotellaan 
siitä, kuinka neuvotellaan. Vähitellen keskustelun painopiste siirtyy enemmän ja enemmän 
varsinaisiin neuvoteltaviin asioihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuvottelun kaksitasoisuus 
 
 
Neuvottelun etenemistä voidaan tarkastella myös vaiheittaisena prosessina. Vaikka jokainen 
neuvottelutilanne muotoutuu omanlaisekseen, seuraavat yleiset vaiheet käydään 
useimmissa neuvotteluissa läpi. 
 
Aloitus 
 
Neuvotteluprosessin aloitus sisältää yleiskeskustelua neuvottelun asialistasta, työnjaosta ja 
menettelytavoista. Neuvottelun aluksi osapuolet tutustuvat toisiinsa. Neuvottelun alku on 
tärkeä ilmapiirin luomisen kannalta. 
 
Keskustelua neuvottelun tarkoituksesta, odotuksista ja tavoitteista on syytä käydä 
neuvottelun aluksi. Tarkoituksen ja tavoitteen selkiyttäminen vaikuttaa positiivisesti ryhmän 
työskentelyyn ja tuloksiin. Keskustelu tilanteen tarkoituksesta selkiyttää odotuksia ja suuntaa 
niitä yhteiseen tavoitteeseen. Jos ristiriitaisia tarkoitusperiä uskalletaan kommentoida, 
mielipiteiden vaihto auttaa osallistujia huomaamaan väärinkäsityksiä ja korjaamaan 
epärealistisia odotuksia. Keskustelun kautta voi myös joutua havaitsemaan asian käsittelyyn 
liittyviä erilaisia lähestymistapoja, joita ei ole tullut miettineeksi lainkaan.  
 
Esimerkiksi tuotekehityspalaverissa suunnitteluinsinööri haluaa jatkaa teknistä kehittelyä, 
markkinointi haluaa päästä jo myymään ja talouspuoli haluaa kustannuksille tiukan katon. He 
kaikki ovat samassa palaverissa hyvin erilaisin tarkoituksin ja odotuksin. Ellei keskustelua 
neuvottelun yhteisestä päämäärästä käydä, todennäköisesti asioista ei puhuta niiden oikeilla 
nimillä. Mahdolliset päätökset jättävät helposti neuvottelijoille tilaa vetää omaan suuntaansa. 
 
Yksityiskohtainen keskustelu 
 
Neuvottelun kuluessa keskustelun painopiste siirtyy vähitellen metaneuvottelusta enemmän 
varsinaisiin asiasisältöihin. Yksityiskohtaisen keskustelun tarkoituksena on saada 
kokonaiskuva neuvoteltavasta aiheesta ja siihen liittyvistä erilaisista intresseistä, jotta 
ongelma voidaan ratkaista. Keskustelun aikana voidaan mm. tehdä yhteenvetoja 

Meta-taso 

 Prosessi 

Säännöt 

Menettelyt 

Varsinainen neuvottelu 

Päätöksenteko 

Tulokset 

 

Aika 
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neuvottelun aiemmista vaiheista, vaihtaa tietoja sekä keskustella tarkemmin eri osapuolten 
intresseistä ja tavoitteista. Voidaan kehitellä ratkaisuvaihtoehtoja, esittää tarjouksia ja 
vastatarjouksia sekä perustella eri näkökulmia ja vaihtoehtoja. 
 
Päätöksenteko 
 
Neuvottelun loppupuolella keskustelu painottuu tuloksiin ja päätökseen. Eri 
ratkaisuvaihtoehtojen arvioinnin kautta siirrytään vähitellen kohti loppuratkaisua, esimerkiksi 
yhteistä päätöstä ongelman ratkaisemiseksi, sopimusta tai neuvotteluiden raukeamista. 
 
Lopetus 
 
Lopuksi kiteytetään neuvottelun tulokset, muotoillaan mahdollinen sopimus ja sovitaan 
neuvottelun jatkotoimenpiteistä. Lisäksi sovitaan neuvottelun kirjallisesta raportoinnista ja 
neuvottelutuloksen seurannasta.  
 
 

Päätökset voivat syntyä monella tapaa 
 
Neuvottelun päätöksentekoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja jopa päätöksenteko 
yksittäisen asian sisällä on merkityksellistä. Kun tarkastellaan päätöksentekoa 
kokonaisprosessina, nämä näkökohdat nivoutuvat yhteen. 
 
Neuvottelijan on hyvä olla perillä tavanomaisimmista päätöksenteon tavoista. Vanha-aho ja 
Mäkelä (2007, 49–51) jakavat päätöksentekotavat seuraavasti: 
 
1) Huomaamaton. Päätös syntyy huomaamatta hiljalleen prosessina.  Päätöksen perusteita 
ei sanota välttämättä edes ääneen tai jäsennetä analyyttisesti. Kysymyksessä voi olla myös 
”salattu” päätös, jonka sisältö ja syntyprosessi halutaan häivyttää. Esimerkiksi asia alkaa 
kääntyä asiantuntijatiedon tai pomon johdattelun perusteella. 
 
2) Auktoriteetti. Henkilö on neuvottelijana siinä asemassa tai omaa statuksen, että voi 
tehdä päätöksen. Auktoriteetti voi perustua myös asiantuntijavaltaan. Saattaa johtaa hyviin 
tuloksiin ja ratkaisuihin.  Usein edellytyksenä on, että muu neuvotteluryhmä tai esimerkiksi 
alaiset voivat kertoa mielipiteensä. Sitoutuminen ja sitouttaminen ovat ongelmia. 
 
3) Vähemmistö. Positiivisessa mielessä vallan lähteenä on hyväksytty asiantuntijuus, status 
tai muu vallan lähde. Voi tarkoittaa myös olosuhteista johtuvaa pakkoa päättää kuten 
viranomaismääräys. Negatiivisessa mielessä voi tarkoittaa painostusta ja uhkien käyttöä.  
 
4) Enemmistö. Enemmistö tuntuu luonnolliselta ja itsestään selvältä päätöksentekotavalta, 
kun päätöksenteon edellytykset täyttyvät. Parhaimmillaan enemmistö voidaan ymmärtää 
täydelliseksi yksimielisyydeksi.  Enemmistön on tarpeen tarkastella vähemmistöön jääneiden 
oikeuksia. Vähemmistö on osa sopimusta ja joutuu toteuttamaan sitä. Puhtaan 
enemmistöpäätöksen hyväksyttävyys ratkaistaan pitkälti siinä, ymmärtääkö vähemmistö 
päätöksen taustan ja syyt ja sallitaanko heidän ilmaista näkökantansa. Päätökset voivat 
romuttua, jos vähemmistön sitoutuminen jää riittämättömäksi. Päätöksien toteutumista 
voidaan estää tai jopa sabotoida. Neuvotteluissa tarjoutuu joskus tilaisuuksia jyrätä jokin 
osapuoli. Yleensä se on lyhytnäköistä toimintaa. 
 
5) Kompromissi. Kompromissilla tarkoitetaan puhtaimmillaan kilpailevien ehdotusten 
keskiarvoa. Kompromissi tarkoittaa myös ”lehmänkauppoja”, tuloksen hintana joudutaan 
ostamaan sopimus.  ”Parempi laiha sopu kuin lihava riita” toimii monessa tilanteessa. Usein 
ongelmana on, ettei mikään osapuoli ole täysin tyytyväinen, koska tulokset eivät ole riittävän 
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hyviä sopimuksesta huolimatta. Löysä kompromissi rikkoutuu helposti.  Kompromissi on 
hyvä, jos neuvotteluosapuolten tavoitteet, tarpeet ja edut ymmärretään riittävän hyvin. 
Kompromissin tekemiseksi asetetaan usein minimiehtoja, joiden vallitessa sopimus tai 
päätös voidaan hyväksyä. Pyritään löytämään yhteistä jaettavaa, jotta kompromissi ei saa 
nollasummapelin luonnetta. Esimerkiksi hyväksytään ylityöt, jos ne voidaan vaihtaa 
vapaaseen. 
 
6) Konsensus. Konsensusta voidaan pitää yksimielisen päätöksen jalostuneimpana 
asteena. Jokainen osapuoli on tullut kuulluksi ja jokaisella on ”peukalonjälkensä” 
päätöksessä. Osapuolet tietävät ja hyväksyvät, miksi päätös on hyvä, usein paras 
saavutettavissa oleva. Edellinen ehto saattaa täyttyä, vaikka päätös olisi syntynyt yhden 
osapuolen aloitteesta tai ideoista. 
 
Äänestäminen päätöksentekotapana. Päätöksentekoon liittyy läheisesti kysymys: voiko 
neuvottelussa äänestää päätöksen tekemiseksi? Kysymyksen voisi vastata seuraavasti. 
Äänestys kuuluu muodollisena päätöksentekotapana kokousmenettelyyn ja voi tulla vain 
harvoin kyseeseen neuvottelussa. 
 
Peruskysymys on “miksi neuvotella, jos ratkaisu tehdään äänestämällä”.  Äänestyksen 
jälkeen jää aina voittajat ja häviäjät. Myös päätöksiin sitouttaminen voi olla ongelma. 
Tosiasia kuitenkin on, että enemmistö lisää neuvotteluvoimaa. Kun argumentoidaan 
enemmistön suuruutta korostaen, vähemmistön pitäisi ainakin yrittää kiinnittää huomio 
asiaperusteiseen argumentointiin ja tarvittaessa ottaa puheeksi enemmistö-vähemmistö-
asetelma kyseenalaisena päätöksentekotapana. 
 
 

Neuvottelustrategiaa toteutetaan taktiikan avulla 
 
Neuvottelustrategia tarkoittaa yleissuunnitelmaa tai toimintatapaa haluttujen tulosten 
aikaansaamiseksi. Strategia on asennoitumista neuvotteluun. Käsitys neuvottelusta ja 
odotukset prosessista määrittävät strategiaa. Neuvottelija voi ymmärtää neuvottelun 
kilpailutilanteena, jossa hänen tarkoituksenaan on maksimoida tuotto ja minimoida menetys. 
Toisaalta neuvottelun voi nähdä yhteistyönä, jossa osapuolet pyrkivät kohti yhteistä 
tavoitetta. 
 
Neuvottelutaktiikka tarkoittaa yksittäisten keinojen ja menettelytapojen valikoimaa. Näiden 
keinojen avulla osaltaan toteutetaan valittua strategiaa. Taitava neuvottelija kuitenkin välttää 
taktiikan ylisuunnittelua. Neuvottelun jokaista vaihetta ei voi ennakkoon suunnitella. 
 
Toimivia positiivisia taktiikoita ovat esimerkiksi: 

 oikeudenmukainen asian käsittelyjärjestys tai asianrajaus 
 toimivat menettelytavat 
 luottamuksen rakentaminen ja siihen vetoaminen 
 verkostoituminen, yhteinen hyöty 
 raamiratkaisun, osasopimusten tavoittelu 
 lakiin, lupauksiin, käytäntöihin vetoaminen 
 kriteereistä sopiminen ensin, päätösten tekeminen myöhemmin 
 useat tarjoukset, eri ratkaisuvaihtoehdot 
 aikatekijän tai muun kautta ”kakun koon kasvattaminen”. 

 
Kyseenalaisina taktiikoina voidaan pitää: 

 painostaminen, uhkailu 
 ajankäytöllä pelaaminen: kiirehtiminen, viivyttely, ”viimeinen tarjous” 
 toissijaiset argumentit 
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 neuvotteluongelman suurentelu tai vähättely 
 syyllistäminen, henkilökohtaisuudet 
 häirintä, mielistely, tunneilmaisut, uloskävely. 

 
 

Neuvottelun eettisyys on toisten kunnioittamista 
 
Hyvä neuvotteluetiikka tarkoittaa moraalisesti hyväksyttävien periaatteiden mukaan 
toimimista, oikean erottamista väärästä ja hyviä, kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
toimintatapoja. Neuvottelun eettiset kysymykset kytkeytyvät muun muassa luottamuksen 
ylläpitoon, oikeudenmukaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen sekä neuvottelutulokseen 
sitoutumiseen. 
 
Varsinkin neuvottelutaktiikat voivat sisältää epäeettistä toimintaa, kuten suoranaista 
valehtelua, osatotuuksia, tiedon vääristelyä tai katteettomien lupausten tai paikkansa 
pitämättömien uhkien esittämistä. Usein lyhyen tähtäyksen odotukset houkuttavat eettisten 
periaatteiden kyseenalaistamiseen. On kuitenkin tilanteita, joissa kaikkea tietoa ei aina voida 
paljastaa ja silti voidaan sanoa neuvoteltavan eettisesti. Tällaisen tilanteena voidaan pitää 
liikesalaisuuksien varjelemista. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohdittavaksi 
 

 Miten päätökset ovat syntyneet sinulle tutuissa neuvottelutilanteissa? 
 Mitä merkitystä päätöksentekotavalla on ollut? 
 Oletko törmännyt neuvotteluissa epäeettiseen toimintaan? Miten reagoit? 
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Ihmiset rakentavat neuvottelun 
 
 

Neuvottelun vetäjällä on tärkeä rooli 
 
Neuvottelun vetäjän rooli vaihtelee sen mukaan, kuinka hän on itse osallisena prosessissa. 
Täysin ulkopuolinen puheenjohtaja on mahdollinen lopulta vain harvoissa tilanteissa. 
Neutraali puheenjohtajan asema voi tulla kyseeseen joissain välitysneuvotteluissa ja 
valtakunnan tason sovitteluissa, esimerkiksi tupo-neuvotteluissa. Puheenjohtaja määräytyy 
useimmiten luontevasti kokoonkutsujan roolin, asiantuntemuksen tai aseman perusteella. 
Asemaan perustuu esimerkiksi virkaikä tai vaikkapa yrityksen toimitusjohtajana toimiminen. 
 
Vain harvoin toimitaan ilman puheenjohtajaa, vetäjää tai keskustelun ohjailijaa, vaikka 
päätettäisiinkin “keskustella vapaasti”. Käytäntö on osoittanut, että jo noin viiden osanottajan 
ryhmässä kannattaa valita puheenjohtaja. Puheenjohtajan valinnan ei tarvitse välttämättä 
muuttaa palaveria muodolliseksi tai haitata vapaan keskustelun käymistä. Vetäjän roolin 
määrämuotoisuuden aste riippuu ainakin tehtävään valitun persoonasta, muista 
osanottajista, käytettävästä ajasta, asian luonteesta ja osanottajien samanmielisyyden tai 
erimielisyyden asteesta. 
 
Määrämuotoisuus koetaan käsitteenä tarpeettoman usein kielteiseksi. Kokousmaisuuden 
vahvuuksina voidaan pitää menettelyjä, joissa asia esitellään selkeästi, puheenvuorot 
jaetaan tasapuolisesti, puheenjohtaja tekee yhteenvetoja, kertaa vaihtoehdot ja toteaa 
tehdyt päätökset selkeästi. Kokousmaisen puheenjohtajan toimia pitäisi kuitenkin tarkastella 
myös kriittisesti neuvottelutilanteessa. Esimerkiksi voimakkaan hierarkkisissa 
päätöksentekotilanteissa puheenjohtaja voi jyrätä, juntata omaa näkökantaansa läpi, olla 
välittämättä muista esityksistä tai rajoittaa keskusteluaikaa ja -mahdollisuuksia oman 
kantansa vastaisissa asioissa. 
 
Tilanteen puheenjohtajuutta voi hyvin jakaa osanottajienkin kesken. Käytännössä se 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku tekee yhteenvetoja, toinen huolehtii ajankäytöstä ja 
kolmas keskittyy kysymysten tekoon ongelmien ymmärtämiseksi ja selvittämiseksi. 
 
Neuvottelun vetäjän tehtäviä ovat: 
 

 toteaa neuvottelun tarkoituksen ja määrittää tilanteen  
 kartoittaa odotuksia 
 varmistaa ja tarkentaa asialistan 
 sopii ajankäytöstä  
 käynnistää, tukee, innostaa, rajaa ja kohdistaa keskustelua  
 varmistaa kuuntelemisen 
 tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua 
 ohjaa työskentelyä 
 tekee yhteenvetoja osista ja kokonaisuuksista  
 varmistaa päätökset ja niiden kirjaamisen 
 poistaa jännityksiä ja työskentelyn esteitä 
 päättää neuvottelun, toteaa tulokset, vertaa odotuksia ja tuloksia 
 varmistaa seurannan, toimeenpanon, uuden neuvottelun. 
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Periaatteellinen neuvottelumenetelmä 
 
Fisherin & Uryn (1983, 1991) kehittämä etenemismalli periaatteellisesta 
neuvottelumenetelmästä on tiettävästi maailman tunnetuin yksittäinen neuvotteluperiaatteita 
kuvaava ajatustapa. Siihen viitataan edelleen niin neuvottelutaidon käytännöllisessä 
opaskirjallisuudessa kuin monissa tieteellisissä artikkeleissa. Periaatteellinen menetelmä 
lähtee ajatuksesta, että tunnustetaan esimerkiksi konfliktin olemassaolo, tarve uuteen 
ratkaisuun tai tarve kehittää neuvottelusuhdetta päätösmahdollisuuksista keskustelemiseksi.  
 
1. Erottakaa ihmiset ongelmasta  
On tärkeää havaita ja tunnustaa, että neuvottelun osapuolet näkevät tilanteen eri lailla. 
Neuvotteluissa vastustajana on tämä ristiriita, ongelma, eivät ihmiset. Neuvottelun osapuolet 
kannattaa nähdä ongelmanratkaisijoina. Asiat riitelevät, eivät ihmiset. 
 
2. Keskittykää tavoitteisiin, älkää asenteisiin 
On viisasta sitoutua tavoitteisiin, mutta samalla on mietittävä, mikä tekee tavoitteet 
oikeutetuksi. Tutkikaa kaikkien neuvotteluosapuolten intressejä ja tavoitteita. Yleensä 
kaikkien tavoitteiden pohjalla on järkiperäiset syyt. Välttäkää ennenaikaista ratkaisujen 
hakemista ja esittämistä, sillä se estää intressien ja tavoitteiden tutkimista. 
 
3. Keksikää osapuolille edullisia vaihtoehtoja 
Kehitelkää osapuolille edullisia vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Se tuottaa 
todennäköisemmin onnistuneemman lopputuloksen kuin yksipuoliset tarjoukset ja 
menetykset. Välttäkää ideointivaiheessa turhaa kritiikkiä, sillä se ehkäisee vaihtoehtojen 
löytämistä. Arvioikaa ratkaisumahdollisuuksia ja tehkää päätös myöhemmin. 
 
4. Pitäkää kiinni objektiivisista kriteereistä 
Kehittäkää yhdessä lopullista ratkaisua varten objektiiviset kriteerit. Kriteerien avulla pyritään 
välttämään painostuksen ja periksi antamisen kehä. Kriteerit voivat olla mitä tahansa 
osapuolten hyväksymiä kriteereitä, kuten talousarvio, markkina-arvo, tuotanto-
tehokkuusluvut, kustannukset tai maksuaikataulu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muistilista neuvotteluun 
 
 

 Valmistaudu hyvin, mutta etsi ja kuuntele uusia ratkaisuja. 
 Neuvottele tässä ja nyt, mutta tähtää tulevaan. 
 Aja ja edistä omia tavoitteita, mutta neuvottele kokonaisuudesta. 
 Neuvottele avoimesti, mutta säilytä ”pelivara”. 
 Pyri pitävään sopimukseen ja varo kompromissihalukkuutta. 
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Neuvottelun arviointi -lomake 
 
 
Arvioinnissa seurataan neuvottelun etenemistä kokonaisuudessaan ja erityisesti oman 
taustaryhmän edustajan neuvottelemista tai neuvottelun kulkua omalta kannalta. 
 
1. Miten neuvottelu alkoi? Vaikuttiko aloitus neuvottelun kulkuun? Kuka vaikutti eniten? 

Miksi? Sovittiinko menettelytavoista? 
 
 
2. Kuinka kuvaat neuvottelun vaiheita? Mitä erilaisia jaksoja tai episodeja kokonaisuudesta 

voi erottaa? Kuinka selkeää eteneminen oli vaiheesta toiseen? Todettiinko etenemistä 
neuvottelun kuluessa? 

 
 
3. Kuinka vuorovaikutus jakautui neuvottelijoiden kesken? Tasaisesti? Puhuiko joku liian 

paljon tai liian vähän? Edistikö tai haittasiko vuorovaikutuksen jakautuminen neuvottelua 
prosessina? 

 
 
4. Onko sopimus aito? Tuleeko sopimus pitämään? Käytettiinkö kikkoja sopimuksen 

saamiseksi? Voivatko sopimuksen tekoa vauhdittaneet neuvottelutaktiikat kariuttaa 
neuvottelusuhteen, kun täytäntöönpanon aika koittaa? 

 
 
5. Miten luonnehdit puheenjohtajan toimintaa? Oliko neuvotteluprosessi vetäjän hallinnassa 

sekä asiasisällön että neuvottelukäyttäytymisen suhteen? Jos ei, kuka neuvottelua siinä 
tapauksessa hallitsi? Ottiko joku muu asiallisesti puheenjohtajan roolin? 

 
 
6. Miten päätökset tehtiin? Todettiinko ne? Tehtiinkö väli- ja loppuyhteenvetoja? Miten 

täsmällisiä yhteenvedot ja päätökset olivat? 
 
 
7. Miten kuvataan neuvottelun yleisluonnetta? Selkeä, sekava, nopea, hidas, kiirehtivä, 

mitäänsanomaton? Miksi? 
 
 
8. Mitä yllättäviä tilanteita neuvottelussa tuli taustaryhmäsi tai itsesi kannalta? 
 
 
9. Millaisena neuvottelun tulosta voidaan pitää? Tavoiteltu, odotettua parempi, yllättävä, 

huono, täydellinen pettymys? 
 
 
10. Mikä oli oman neuvottelijan toiminnassa parasta? Mitä opittiin? Mihin pitäisi seuraavalla 

kerralla kiinnittää huomiota? 
 
 
11. Mikä on loppuarvio ryhmän tavoitteista vs. saavutetuista tuloksista? Oliko tavoitteet 

asetettu realistisesti? Lähdettiinkö sopivalta tasolta ja oikeassa järjestyksessä? 
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IV Kokoustekniikka 
 
Tapani Lepomäki 
 
 
 
 

Mikä on kokous ja mitä on kokoustekniikka? 
 
 
Kokouksella tarkoitetaan tilaisuutta, johon on kokoontunut useita henkilöitä keskustelemaan 
ja tekemään päätöksiä, kuulemaan puheita tai jossakin muussa näihin verrattavassa – ei 
kuitenkaan huvittelutarkoituksessa (Valavaara 1973). Kokouksessa käytetään 
määrämuotoisia menettelytapoja. 
 
Kokoustekniikalla tarkoitetaan kokouksen vuorovaikutusta ja päätöksentekoa suhteellisen 
mekanistisesti sääteleviä menettelytapoja ja sääntöjä, joilla pyritään takaamaan toisaalta 
kokouksen osanottajille mahdollisimman tasapuoliset osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet; toisaalta kokouksen nopea ja joustava eteneminen. 
 
Termillä kokoustekniikka tarkoitetaan siis niitä määrämuotoisia menettelytapoja ja sääntöjä, 
joiden mukaan yhteiset päätöksentekotilanteet on tapana viedä läpi.  Osa näistä 
menettelytavoista perustuu lakiin (esimerkiksi yhdistyslakiin, osakeyhtiölakiin tai kuntalakiin), 
osa perinteeseen (hyvään kokoustapaan tai vakiintuneisiin menettelyihin) ja osa puhtaasti 
terveeseen järkeen. 
 
Kokoustekniikkaa näkee valitettavan usein käytettävän puhtaan tärkeilyn välineenä.  Näin ei 
kuitenkaan tarvitse olla: kun kokoustekniikkaa harjoitetaan ja harjoitellaan paneutuen sen 
perusteisiin – mihin menettelytavoilla pyritään ja millä perusteilla ne ovat sellaisia kuin ovat – 
koko puuha alkaa muuttua ymmärrettäväksi ja mielenkiintoiseksi.  Kokoustekniikka voidaan 
näin ymmärtää yhteistoimintavälineeksi. 
 
Tässä luvussa esitellään kokoustekniikan keskeisimpiä menettelytapoja. Luku keskittyy 
pääosin yhdistysmuotoiseen kokoustekniikkaan, mutta periaatteet toteutuvat 
kokoustekniikaltaan lähes samanlaisina muun muassa julkisessa hallinnossa ja 
osakeyhtiöiden kokouksissa, joista tutuin monille on asunto-osakeyhtiö.  
 
 

Kokoustekniikan tarkoitus 
 
Formaalisilla kokousmenettelyillä pyritään kahteen tavoitteeseen: 
 

1. Siihen, että kaikilla kokoukseen osanottajilla olisi tasapuoliset osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet, ja että 

 
2. kokoukset kuitenkin saataisiin vietyä läpi kohtuullisissa aikarajoissa. 

 
Jos ja kun kokouksessa ajaudutaan pulmatilanteeseen, jossa puheenjohtaja on käynyt 
mielessään läpi ensin tiedossaan olevat asialliset menettelytavat ja sen jälkeen koko 
temppu- ja kikkavarastonsa löytämättä kätevää tapaa asian ratkaisemiseksi, kannattaa 
kaikessa rauhassa palauttaa mieleen nämä kaksi perusperiaatetta, keksiä niiden mukainen 
menettelytapa ja ehdottaa sitä kokoukselle.  Oikeita menettelytapojahan ovat kokouksen 
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hyväksymät menettelytavat, elleivät ne ole ristiriidassa lain, yhdistyksen sääntöjen tai jonkun 
muun vastaavan ohjesäännön kanssa.  Tällaista terveen järjen käyttöä joskus aivan turhaan 
arkaillaan. 
 
 

Kokous vai neuvottelu? 
 
Kulttimaineeseen nousseessa takavuosien Kummeli-tv-sarjassa annettiin suorastaan 
filosofisella tasolla toimiva ohje: ”Mennään ulos tai ollaan sisällä, mutta ei rampata!”  
Kokouksiin sovellettuna tämä tarkoittaa: jos käytetään määrämuotoisia kokousteknisiä 
menettelytapoja, niin sitten käytetään – jos ei, niin ei!  Luokkaan ”usein toistuvat kysymykset” 
kuuluu kokouksen ja neuvottelun ero.  Kysymykseen on täysin perusteltua vastata 
kehämääritelmällä: kokous on tilanne, jossa käytetään kokousteknisiä menettelytapoja.   
 
On tärkeätä, ettei neuvotteluun tuoda kokousteknisiä ratkaisumalleja – ainakaan ilman, että 
niitä kyseenalaistetaan.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kokouksessa äänestyksen tai 
vaalin suorittaminen on itsestäänselvyys, mutta neuvottelussa äänestys- tai 
enemmistöpäätös tulee kyseeseen vain, jos sellaiseen ratkaisuun muiden mahdollisuuksien 
puutteessa yhteisymmärryksessä päädytään.  Neuvotteluihin näkee usein ujutettavan 
kokousmaisia ratkaisumalleja tarkoitushakuisesti.  Ne, joille äänestys tai jopa 
”puheenjohtajan ääni ratkaisee” -ratkaisumalli on edullinen, kokeilevat ikään kuin kepillä 
jäätä ajatellen: ”Kokeillaanpa meneekö läpi – jospa kukaan ei huomaa tai kehtaa puuttua.” 
 
 

Puheenjohtaja vaikuttaa kokouksen onnistumiseen 
 
Ei ole kovinkaan mutkikasta opetella kokoustekniikan keskeisiä menettelytapoja niin, että 
pystyy toimimaan määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana muodollisesti oikein.  
Huonomuistiseltakin ihmiseltä tähän menee vain muutamia tunteja.  Monta astetta 
vaikeampaa on vetää kokous rennon ja miellyttävän ilmapiirin vallitessa ja rohkaista ihmisiä 
kertomaan mielipiteensä ja keskustelemaan. 
 
Hyviä puheenjohtajia eritellessä huomaa pian, että he kaikki (niin kuin hyvät puhujatkin) ovat 
keskenään hyvin erilaisia.  Yhteinen piirre on kuitenkin teeskentelemättömyys; se että 
puheenjohtaja toteuttaa virallista rooliaan omalla persoonallisella tavallaan.  Voidaan jopa 
käyttää kulunutta ilmaisua ”olla oma itsensä”. Toki kyseessä on nimenomaan tiettyyn rooliin 
asettuminen ja tiettyjen virallisten muotojen toteuttaminen, mutta hyvät puheenjohtajat 
erottuvat muista inhimillisellä ja leppoisalla otteellaan.  Heillä on taito asettua tuohon rooliin 
oman itsensä näköisesti. 
 
Puheenjohtajan toiminnan kannalta keskeistä on oivaltaa, ettei puheenjohtajalla ole 
varsinaista päätösvaltaa, vaan kaikki päätökset tekee kokous.  Puheenjohtajan rooliin kuuluu 
tehdä paljon ehdotuksia (erityisesti menettelytapoihin liittyen), ja näistä normaalisti kokous 
hyväksyy suurimman osan ilman enempää kommentointia.  Asiaa syvemmin tuntematon saa 
tästä sen kuvan, että päätökset tekee puheenjohtaja, vaikka todellisuudessa nuijankopaus 
symbolisoi kokouksen hyväksyntää puheenjohtajan ehdotukselle. 
 
On vain yksi tilanne, jossa puheenjohtajalla on päätösvaltaa: asiakysymystä ratkaistaessa ja 
äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on aikaisemmin yhtynyt. 
 
On tärkeätä, että puheenjohtaja käyttää menettelytapaehdotuksissa puheenjohtajan nuijaa 
ehdotus/hyväksyminen-logiikan mukaisesti: 
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1. puheenjohtaja tekee ehdotuksen/esityksen 
2. lyhyt tauko ja katsekontakti yleisöön 
3. jos puheenvuoropyyntöjä ei tule, nuijan kopaus vahvistaa päätöksen. 

 
Tauon ei tarvitse kestää kuin sekunnin pari, mutta sen aikana kuka tahansa kokouksen 
osanottaja voi työjärjestyspuheenvuorolla puuttua menettelytapoihin: kysyä, huomauttaa tai 
tehdä ehdotuksen. 
 
Jos kokouksen osanottaja tekee puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavan 
menettelytapaehdotuksen ja ehdotusta kannatetaan, puheenjohtajan on annettava 
kokouksen äänestämällä päättää, kumpaa menettelytapaa käytetään.  
 
Esimerkiksi puheenjohtaja ehdottaa henkilövalinnassa käytettäväksi enemmistövaalia, 
kokouksen osanottajista yksi ehdottaa suhteellista vaalitapaa, toinen kannattaa.  Tällöin 
puheenjohtajan on vietävä läpi äänestys, jossa kokous päättää, kumpaa vaalitapaa 
käytetään. Äänestyspäätöksiä menettelytavoista pitää kuitenkin välttää viimeiseen asti. 
Menettelytavat pitäisi voida ratkaista keskustelemalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kokous vaatii valmistelua 

 
 

Kokouskutsu 
 
Kokouskutsussa täytyy muistaa seuraavat asiat: 
 

 yhteisön nimi 
 kokouksen laatu 
 kokouspaikka ja osoitetiedot 
 aika 
 asiat 
 kutsun antamispaikka ja -aika 
 allekirjoitus. 

 
Uusi yhdistyslaki edellyttää, että säännöissä on määrätty, kuinka yhdistyksen kokous on 
kutsuttava koolle. Lain mukaan kokouksen aika ja paikka on mainittava kokouskutsussa.   

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisiin kokouksiin olet osallistunut? 
 Kuinka kokoustekniikkaa on hyödynnetty niissä kokouksissa? 
 Yllä on esitelty puheenjohtajan tehtäviä ja hyvän puheenjohtajan toimintaa. 

- Mitä muuta puheenjohtajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon? 
- Onko sinulla kokemuksia erittäin hyvästä tai epäonnistuneesta kokouksen 

johtamisesta? Millaisia? 
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Yhdistyksen kokouksessa päätettävästä asiasta on oltava maininta kutsussa, jos kyseessä 
on: 
 

 sääntömuutos 
 kiinteistön luovuttaminen, kiinnittäminen tai huomattavan omaisuuden luovuttaminen 
 äänestys- tai vaalijärjestys (30 §) 
 hallituksen, sen jäsenen tai tilintarkastajan valitseminen tai erottaminen 
 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 yhdistyksen purkaminen 
 “tai muussa näihin verrattavassa” (24 §). 

 
Yhtiökokouksissa kaikki päätettävät asiat on mainittava kutsussa.  Suositeltavaa on myös 
yhdistysten kokouksissa liittää esityslista kutsuun tai ainakin mainita kaikki käsiteltävät asiat. 
 
Asioiden vireilletulo 
 

 sääntömääräiset asiat 
 aloitteet: 

- jäsenet 
- toimikunnat, lautakunnat ym. toimielimet 

 
 

Esityslista ja työjärjestys 
 
Esityslista tarkoittaa kokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa. Tarkasti määriteltynä 
esityslistan pitäisi sisältää varsinaiset päätösesityksetkin. Pelkästä asioiden otsikoinnista 
käytetään joskus termiä asialista, joka useimmiten mielletään kuitenkin neuvotteluihin ja 
palavereihin. 
 
Normaalissa kokouskäytännössä nämä käsitteet on usein epätäsmällisesti määritelty ja 
työjärjestys-käsitettä käytetään ainakin kahdessa eri merkityksessä: 
 

1. esityslistasta tulee työjärjestys: “esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi” 
(vrt. esim. Loimu 1985) 

2. työjärjestys on ohjeluettelo, joka sisältää kokouksen menettelytapoja ja 
kokousjärjestystä koskevia määräyksiä (vrt. esim. Tampereen kaupunginvaltuuston 
työjärjestys). 

 
Koska työjärjestys-käsitteelle on olemassa selkeästi määriteltävä sisältö, sitä pitäisi käyttää 
vain kokouksen menettelytapoihin viitattaessa.  Esityslista puolestaan tarkoittaa käsiteltäviä 
asioita. Esityslista sisältää seuraavat kohdat: 
 
(alkutoimet:) 

1. Kokouksen avaus 
2. Järjestäytyminen 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat 

(päätösasiat:) 
      6.–n. Päätösasioita numeroituina eri otsikoin 
(lopputoimet:) 
      n.+1 Muut asiat 
      n.+2 Kokouksen päättäminen 
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Kokouksen alku- ja lopputoimet 
 
 
(# tarkoittaa tässä nuijan kopautusta) 
 
1. Kokouksen avaus  
 

”# # # Tervetuloa Kokoustekniikan opiskelijat ry: n hallituksen kokoukseen. Avaan kokouksen…#” 

 
2. Järjestäytyminen 

 Järjestäytymisen yhteydessä valitaan tarpeelliset kokousvirkailijat (vuosikokouksessa 
ensin puheenjohtaja).  Suhteellisen harvoin – mutta joskus – tehdään myös muita 
kokousjärjestykseen ja päätöksentekoon liittyviä päätöksiä 

 Kokousvirkailijoita ovat: puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat, ääntenlaskijat 
 
”Siirrymme kohtaan 2, järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa. Aluksi sihteerin valinta. Pyydän tekemään ehdotuksia…Lisäksi todetaan, että 
kokouksessa on läsnä kutsuttuna asiantuntija Reino Räty. Merkittäneen pöytäkirjaan…#” 

 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisessa on kolme vaihetta: 
- Todetaan päätösvaltaisuuden ehdot (luetaan ääneen säännöistä kyseinen kohta). 
- Todetaan ehtojen täyttyminen ja esitetään tarvittavat dokumentit (esimerkiksi 

lehden numero, jossa kokouskutsu on ollut). 
- Todetaan päätös. 
 
”Siirrytään kohtaan 3, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälässä todetaan 
seuraavaa: (luetaan kyseinen kohta). Tästä kokouksesta on ollut ilmoitus mainitussa lehdessä 15. 
helmikuuta sekä samasta päivämäärästä lähtien yhdistyksen ilmoitustaululla. Paikalla on 25 yhdistyksen 
jäsentä. Sääntöjen asettamat ehdot täyttyvät, joten kokous todettaneen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi…#” 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 

”Siirrytään kohtaan 4, esityslistan hyväksyminen. Esityslista on jaettu kaikille osanottajille. Halutaanko 
siihen tehdä muutosehdotuksia… Ellei, esityslista hyväksyttäneen…#” 

 
5. Ilmoitusasiat 

 Ilmoitusasioiden on oltava luonteeltaan informoivia, ei päätösluonteisesti sitovia 
 

” Siirrymme kohtaan 5, ilmoitusasiat. Yhdistys on saanut seuraavanlaisen kirjeen: (kirje luetaan). 
Ehdotan, että merkitään pöytäkirjaan, että asiasta on tiedotettu kokouksessa… Hyväksyttäneen…# 
Onko osanottajilla muita ilmoituksia kokoukselle?” 

 
n. Muut esille tulevat asiat (META) 

 keskustelua esityslistassa mainitsemattomista asioista, jotka otetaan käsittelyyn 
erityisesti osanottajien aloitteesta 

 joskus tuodaan esiin jo esityslistaa hyväksyttäessä, mutta usein nousevat esiin myös 
kokouksen ilmoitusasioita esitettäessä tai päätösasioita käsiteltäessä  

 voivat yleensä olla myös vähämerkityksisiä päätösasioita 
 

”Merkitään pöytäkirjaan, että asiasta on keskusteltu. Hyväksyttäneen …# Onko kokouksella muita 
asioita, joista halutaan keskustella?” 

 
n + 1. Kokouksen päättäminen 
 

”Kiitän kokouksen osanottajia ja päätän Kokoustekniikan opiskelijat ry:n hallituksen kokouksen. # #”  
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Asian käsittely kokouksessa 
 
 
Asian käsittely kokouksessa formaalisen kokoustekniikan mukaisesti tapahtuu 
kymmenvaiheisen periaatteen mukaan.  Menettelyt poikkeavat toisistaan hieman riippuen 
siitä, onko kyseessä asian käsittely vai henkilövalinta. 
 
Seuraavalla sivulla on esiteltynä nämä molemmat vaihtoehdot.  Ne on sijoitettu yhdelle 
sivulle ensinnäkin siksi, että sitä olisi mahdollisimman helppo käyttää lunttilappuna 
kokouksessa ja toiseksi sen takia, että menettelyjen samankaltaisuus tulisi selkeästi esille. 
Jos päätös tehdään yksimielisesti, ei äänestystä tai vaalia tarvitse suorittaa. 
 
Yhteneväisyydet käsittelyssä ovat ilmeiset, erot ovat seuraavat: 
 

 
 
 
Päätösasian esittelijä esittelee käsiteltävän asian. Jos esittelystä ei ole ennalta sovittu, 
asian esittelee tavallisimmin puheenjohtaja. Puheenvuorossaan esittelijä: 

 toteaa käsiteltävän asian 
 selostaa valmisteluvaiheet 
 selostaa ratkaisuvaihtoehdot 
 toteaa päätökseen vaikuttavat tosiseikat 
 selostaa noudatettavat päätösohjeet 
 tekee konkreettisen päätösehdotuksen käsittelyn pohjaksi (jos asian käsittelyssä 

joudutaan äänestykseen, pääehdotus on mukana kannatuksesta riippumatta). 
 

Äänestys

•kyseessä asiakysymys

•vain kannatetut mukaan äänestykseen

•suoritetaan avoimesti

•tasatuloksen ratkaisee pj:n ääni

Vaali

•kyseessä henkilövalinta

•kannatuksilla ei kokousteknistä 
merkitystä

•suoritetaan tavallisimmin suljetuin 
lipuin

•tasatuloksen ratkaisee arpa
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Äänestys 
 
5. Äänestysjärjestys 

- puheenjohtaja ehdottaa toteamalla 
koko äänestyssarjan. 
”Ehdotan, että käytämme yksityiskohtaista 
äänestysjärjestystä siten, että ensiksi 
asetetaan vastakkain...sitten... 
Hyväksyttäneen...#” 

 
6. Äänestystapa 

- lähes aina avoin 
”Ehdotan avointa kädennosto-äänestystä… 
Hyväksyttäneen...#” 
 

7.  Ääntenlaskijoiden valinta 
- jos ei valittu järjestäytymisen 

yhteydessä 
 

8. Äänestystoimitus 
”Äänestys alkaa. Aluksi pyydän niitä, jotka 
kannattavat x-ehdotusta nostamaan 
kätensä... Kiitos, kädet alas. Seuraavaksi  
ne, jotka kannattavat y-ehdotusta kädet 
ylös...” 
 

9. Äänestyksen tulos ja päätös 
”Onko huomauttamista äänestyksen 
tuloksen suhteen…? Ellei, tulos 
vahvistettaneen…# 
Kokous on päättänyt, että…#” 
 

10. Asian käsittelyn lopettaminen 
”Asian käsittely päättyy. #” 

 

Päätösasian käsittely 
(# tarkoittaa tässä nuijan kopautusta) 
 

 
1. Asian esittely 

- mahdollinen pääehdotus 
 
2. Keskustelun avaaminen 
 
3. Keskustelun päättäminen 

”Halutaanko vielä käyttää 
puheenvuoroja...? 
Ellei, päätän keskustelun.#” 

 
4. Yhteenveto 

- ehdotusten/ehdokkaiden 
toteaminen ja tarkistus 

- pj toteaa kaikki ehdotukset 
- asiakysymyksen käsittelyssä 

kannattamattomat tavallisimmin 
raukeavat 
 

Asiakysymys: Henkilövalinta: 
Ei kannatettuja Ehdokkaita vain 
vastaehdotuksia. yhtä monta kuin 

valittavia. 

Päätös 

tai: 
”Onko huomauttamista tekemääni yhteenvetoon...? 
Ellei, ehdotukset  Ellei, vaalissa ovat 
menevät  äänestykseen ehdolla  
hyväksytyssä  mainitsemani 
muodossa. #”  ehdokkaat.#” 
 
  
 

 
Vaali 

 
5. Vaalimenettely 

- tavallisimmin enemmistövaali 
”Ehdotan enemmistövaalia... 
Hyväksyttäneen…#” 

 
6. Vaalitapa 

- tavallisimmin salainen 
”Ehdotan suljettua lippuvaalia… 
Hyväksyttäneen…#” 

 
7. Ääntenlaskijoiden valinta 

- jos ei valittu järjestäytymisen 
yhteydessä 
 

8. Vaalitoimitus 
” Vaali alkaa. Lippuun kirjoitetaan n nimeä, 
joista äänet jakautuvat seuraavasti...” 

 
9. Vaalin tulos ja päätös 

”Onko huomauttamista vaalin tuloksen 
suhteen…? Ellei, tulos vahvistettaneen…# 
Kokous on päättänyt, että...#” 

 
10. Asian käsittelyn lopettaminen 

”Asian käsittely päättyy. # 
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Yksityiskohtainen äänestysjärjestys 
 
Yksityiskohtainen äänestysjärjestys on yleisin. Se on tasapuolisin ja takaa parhaiten kaikkien 
kannatettujen ehdotusten pääsyn äänestykseen. Tämä ns. parlamentaarinen menetelmä on 
käytössä laajasti virallisissa kokouksissa, esimerkiksi kunnalliselämässä ja eduskunnassa. 
Se on suositeltavin myös yhdistystoimintaan. 
 
Uuden yhdistyslain perusteluissa mainitaan, että asiasta äänestettäessä voidaan kaikki 
ehdotukset asettaa yhtä aikaa äänestykseen. Tätä kutsutaan kollegiaaliseksi menetelmäksi.  
Mikäli mikään ehdotus ei saa yli puolta annetuista äänistä, on suoritettava useita peräkkäisiä 
äänestyksiä, joissa kaikissa on kaksi ehdotusta kerrallaan vastakkain. 
 
Suositeltavinta on kuitenkin käyttää suoraan parlamentaarista menettelyä, eli 
äänestyssarjaa, jossa kerrallaan on aina vain kaksi ehdotusta.  Yksityiskohtainen 
äänestysjärjestys toteutetaan oikeaoppisesti seuraavasti: 
     

● Ensiksi äänestetään asian lykkäämisestä, edellyttäen että lykkäävä ehdotus on 
keskustelun aikana tehty ja kannatettu. 

 
 
 
Uusi yhdistyslaki määrää, että päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
äänestyksessä annetuista äänistä. Tasatuloksen ratkaisee puheenjohtajan kanta. Jos 
päätös tehdään erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse, ratkaisee tasan menneen 
tuloksen asiassakin arpa. Annettuihin ääniin ei lasketa tyhjiä ääniä.  
 
Yhdistyslain 27 § sisältää erinäisiä määräenemmistösäädöksiä, muun muassa 
sääntömuutos vaatii vähintään 3/4 annetuista äänistä. 
 
 

Lykkäys vs. Asian käsittely nyt

•Jos lykkäys voittaa, asian käsittely päättyy luonnollisesti sillä kertaa siihen.

•Seuraavaksi asetetaan vastakkain kaksi pääehdotuksesta eniten poikkeavaa 
vastaehdotusta:

Eniten poikkeava vastaehdotus vs. Seuraavaksi kauimmainen vastaehdotus

Edellisen voittaja vs. Seuraavaksi kauimmainen vastaehdotus

•Näin jatketaan niin kauan kuin vastaehdotuksia riittää.

Edellisen voittaja vs. Pääehdotus

•Jos keskustelun aikana on tehty (ja kannatettu) hylkäävä ehdotus, suoritetaan vielä yksi 
äänestys:

Edellisen voittaja vs. Hylkäävä ehdotus
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Vaalimenettely 
 
Pääsääntö on, että kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan 
enemmistövaalitapaa.  
 
Erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse toimitettavassa vaalissa noudatetaan 
suhteellista vaalitapaa. Säännöissä voi olla toisin määrätty kummassakin tapauksessa. 
(YhdL 28 §.) 
 
Kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus ehdokkaiden asettamiseen. 
Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse, 
yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys (YhdL 30 §). Se sisältää 
käytännön menettelytavat vaaleista. 
 

 Jos valittavia on yksi, käytetään enemmistövaalia.  
 Samanaikaisesti useampia henkilöitä valittaessa voidaan käyttää joko enemmistö- tai 

suhteellista vaalia. 
 Vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla. 

 
Enemmistövaali 
 

 Lippuun kirjoitetaan enintään yhtä monta nimeä kuin on valittavia. 
 Jokainen lippuun kirjoitettu nimi antaa yhden äänen. 
 Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet äänimäärien osoittamassa järjestyksessä. 

 
Suhteellinen vaali 
 
Henkilökohtainen 

 Lippuun kirjoitetaan enintään yhtä monta nimeä kuin on valittavia. 
 Lipun 1. nimi antaa yhden äänen, lipun 2. nimi antaa 1/2 ääntä, lipun 3. nimi antaa 

1/3 ääntä, 4. nimi 1/4 ääntä jne. 
 Äänten summa on ehdokkaan vertausluku, jonka mukaan ehdokkaat tulevat 

valituiksi. 
 
Ryhmittäinen (pitkät listat) 

 Suhteellisessa ryhmittäisessä vaalissa muodostetaan kaksi tai useampia 
ehdokaslistoja. 

 Listat sisältävät saman määrän nimiä kuin on täytettäviä paikkoja. 
 Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuun vain listan numeron. 
 Listan 1. ehdokas saa listalle annetun koko äänimäärän, listan 2. ehdokas puolet, 

listan kolmas ehdokas 1/3 äänimäärästä jne. 
 Vertauslukujen suuruus ratkaisee valittavat. 

 
Ehdokaslista (listavaali) 

 Muodostetaan ehdokaslistat (vrt. eduskunta- ja kunnallisvaalit). 
 Ääni annetaan jollekin listan ehdokkaalle. 
 Kullakin listalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, 

toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva 1/3 äänimäärästä jne. 
 Valitaan vertauslukujen mukaan.  

 
Muu säännöissä määrätty tapa 

 Koskee esimerkiksi vaaliliittoja ja vaalirenkaita. 
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Mainitut neljä suhteellisen vaalin toimittamistapaa esitetään esimerkkeinä uudessa 
yhdistyslaissa (29 §). Kunnanvaltuusto käyttää ryhmittäistä suhteellista vaalia esimerkiksi 
lautakuntia valitessaan. 
 
 

Äänestys- ja vaalitavat 
 
Kokous hyväksyy äänestys- tai vaalitavan tavallisesti puheenjohtajan ehdotuksen 
mukaisesti, mutta voi myös poiketa siitä.  Kokouksessa voi siis myös syntyä tilanne, jossa 
äänestystavasta joudutaan äänestämään. 
 
Menettelytavat eroavat asiakysymyksen ja henkilövalinnan välillä: asiakysymyksessä 
tavallisimmat äänestystavat ovat avoin kädennosto-, nimenhuuto- tai avoin lippuäänestys. 
Vaali suoritetaan yleensä suljetuin lipuin.  Vaali voidaan suorittaa myös avoimena, mutta 
yleiseksi tavaksi on vakiintunut suorittaa vaali salaisena kokouksen yhdenkin osanottajan 
sitä vaatiessa. Yhdistyslain mukaan suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. 
 
Äänestyksen tulee olla avoin.  Vaali puolestaan on tapana suorittaa salaisena, jos yksikin 
osanottaja sitä vaatii. 
 
 

Eriävä mielipide 
 
Kokouksen päätökseen tyytymätön osanottaja, joka ei ole myötävaikuttanut päätöksen 
syntymiseen, voi ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.  Eriävän mielipiteen voi jättää 
myös kirjallisena, jolloin sitä usein nimitetään vastalauseeksi.  Eriävä mielipide on 
suusanallinen, eikä sitä tarvitse perustella. Vastalause on kirjallinen ja sisältää tavallisimmin 
myös perusteet. 
 
Eriävä mielipide pöytäkirjaan merkittynä vapauttaa eriävän mielipiteen jättäjän (sekä siihen 
yhtyneet henkilöt) vastuusta päätöksen suhteen (myös mahdollisista juridisista 
seuraamuksista), mutta ei tietenkään päätöksen noudattamisesta. 
 
Mikäli kokouksen osanottaja aikoo hakea päätökseen muutosta myöhemmin, on hänen 
jätettävä pöytäkirjaan eriävä mielipide tai muulla tavoin pystyttävä osoittamaan, ettei hän 
lukeudu kyseisen päätöksen kannattajiin. 
 
 

Moitekanne 
 
Yhdistyslain (32 §) mukaan yhdistyksen päätöstä voidaan moittia, mikäli se: 
 

 ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä, 
 on lain vastainen tai 
 on yhdistyksen sääntöjen vastainen. 

 
Moitekanteen jättäjän on osoitettava, että hän ei ole vaikuttanut päätöksen syntymiseen. 
Moitekannetta ajetaan yhdistyksen kotipaikan alioikeudessa.  Moiteaika on kolme kuukautta. 
Jos moitteenvaraista päätöstä ei moitita, sitä voidaan moiteajan kuluttua pitää pätevänä. 
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Mitätön päätös 
 
Yhdistyslain (33 §) mukaan kokouksen päätös on mitätön, jos se: 
 

 loukkaa sivullisen oikeutta, 
 vähentää jäsenelle kuuluvaa erityistä etua tai 
 sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa hänen 

yhdenvertaisuuttaan (YhdL 27 §:n 3 momentti poikkeus). 
 
 

Ponsi 
 
Ponsi on kokouksen tahdonilmaisu, joka yleensä rinnastetaan toivomukseen, ja siksi sen 
velvoittavuus on pienempi kuin varsinaisen päätöksen. Ponsiesitys voidaan tehdä jo 
keskustelun kuluessa, mutta ponnen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään vasta 
päätöksen julistamisen jälkeen asian käsittelyn pitkän kaavan vaiheessa 9. 
 
Esimerkiksi yhdistystoiminnassa jäsenmaksun suuruudesta päättämisen jälkeen voidaan 
esittää ponsi, jolla hallitus velvoitetaan jäsenhankintaan. 
 
 
 
 
 

Puheenvuoro on mahdollisuus vaikuttaa 
 
 
Puheenvuoron pyytäminen: 

 voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai koneella 
 

Puheenvuoron myöntäminen: 
 myönnetään pyytämisjärjestyksessä 
 työjärjestyspuheenvuorot kuitenkin välittömästi 
 vastauspuheenvuorot 
 repliikit 

 
Täysin kokouksen koosta ja kokousjärjestyksestä riippuvaa on, myönnetäänkö ohi 
puheenvuoropyyntöjärjestyksen repliikkipuheenvuoroja vai ei.  Jos kokousjärjestys sen sallii, 
on hyvän kokoustavan mukaista myöntää lyhyt repliikkipuheenvuoro esimerkiksi asian 
esittelijälle tarkennuksia ja selvennyksiä varten, henkilölle, jonka puheenvuoroa on tulkittu 
väärin tai muussa vastaavassa tilanteessa. 
 
 

Työjärjestyspuheenvuoro puuttuu kokouksen kulkuun 
 
Työjärjestyspuheenvuoron voi käyttää kuka tahansa kokouksen osanottaja.  
Työjärjestyspuheenvuoro pyydetään (suullisesti) sanomalla: ”Puheenjohtaja, 
työjärjestykseen”. Jos puheenvuorot pyydetään lapuilla, sana ”työjärjestys” lisätään lappuun 
nimen lisäksi. 
 
Työjärjestyspuheenvuoro myönnetään välittömästi, ohi muiden pyydettyjen puheenvuorojen, 
mutta sen aiheena voi olla vain: 
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 puheenvuorojen rajoittaminen 
 puheajan rajoittaminen 
 käsittelyn rajoittaminen 
 kokouksen tai asian keskeyttäminen 
 lykkäys 
 puuttuminen puheenjohtajan menettelytapoihin tai menettelytapaehdotuksiin. 

 
Viimeksi mainittu on työjärjestyspuheenvuorojen aiheista tavallisin.  Ei kuitenkaan kannata 
unohtaa, että myös lykkäys voidaan tehdä työjärjestyspuheenvuorona. 
 
 

Asiaa koskevat puheenvuorot liittyvät käsiteltävään asiaan  
 
Asiaa koskeva puheenvuoro voi olla: 
 

 ehdotuksen tekeminen 
 kannatus 
 arvostelu, vastustaminen, perustelu, mielipiteen esittäminen 
 kysymys, vastaus, repliikki. 

 
Usein keskustelun aikana käytetyt asiaa koskevat puheenvuorot ovat minimaalisia.  Ne 
pidetään vain (vasta)ehdotuksen tekemiseksi tai lyhyesti kannatuksen ilmaisemiseksi.  
Joskus kannattaisi kuitenkin puhua hieman rohkeammin ja laajemmin: perustella, kysyä 
perusteluja, puolustaa, vahvistaa tai vastustaa korrektisti perustellen. 
 
 
 
 
 

Pöytäkirja dokumentoi kokouksen 
 
 
Pöytäkirjoja voi olla päätöspöytäkirja, selostuspöytäkirja tai keskustelupöytäkirja. 
 
Selostuspöytäkirjan rakenne: 
 

1. Otsikko 
 yhteisön nimi 
 kokouksen laatu 
 aika ja paikka 
 kokousvirkailijat 
 osanottajat 

2. Asiaosa 
 päätösvaltaisuuspykälä 
 päätöspykälät 

- asiaotsikko ja esittely 
- keskustelu 
- äänestys 
- päätös 

3. Varmennus 
 puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset 

4. Tarkistus 
 pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset 

- tarkastusmerkinnät voivat olla myös seuraavan kokouksen pöytäkirjassa 
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Pöytäkirjamalli 
 

 

 
KOKOUSTEKNIIKAN OPISKELIJAT RY  PÖYTÄKIRJA 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
AIKA: 29.9.2009 
PAIKKA: Tampereen teknillinen yliopisto, K 4112.A 
LÄSNÄ: 23 jäsentä (liite) 
 
 
1 Kokouksen avaus. 
 
Hallituksen puheenjohtaja Toimi Nuijala avasi kokouksen. 
 
2 Järjestäytyminen 
 
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Laakso, sihteeriksi Esko Mäki, 
pöytäkirjantarkistajiksi Jarl Lund ja Leena Lehto sekä ääntenlaskijoiksi Kaija Autio ja Jalli 
Riivatsalo. 
 
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin, että (yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaisesti) kutsu oli nähtävillä yhdistyksen 
ilmoitustaululla ja julkaistu Aamulehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.  
Ilmoitukset on julkaistu 16.6.2009 (kokouskutsu liitteenä 2).  Kokous todettiin laillisesti 
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin muutoksitta (liite 3). 
 
5 Ilmoitusasiat 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Toimi Nuijala tiedotti onnistuneesta laivaseminaarista Ytyä 
kokouksiin, joka oli kesäkuussa. 
 
Rauli Torni ilmoitti, että suositut shakki-illat jatkuvat yhdistyksen kerhohuoneella koko syksyn  
ajan joka kuukauden ensimmäinen maanantai. 
 
6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin muutoksitta vuodeksi 2010 (liite 4). 
 
7 Jäsenmaksun määrääminen 
 
Päätettiin yksimielisesti korottaa jäsenmaksu 20 euroon vuodelle 2010. 
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8 Talousarvion käsittely 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman talousarvioehdotuksen vuodelle 
2010 (liite 5).  Keskustelussa Jari Nummi ehdotti kannettavan tietokoneen hankintaan 500 
euron lisäystä katettavaksi kurssimaksujen korotuksilla.  Häntä kannatti Ossi Alanko.  Anne 
Vuoristo-Ylänkö ehdotti koko tietokonehankintaan esitetyn määrärahan hylkäystä.  Häntä 
kannatti Veli Peltomaa.  Asiasta äänestettiin avoimella kädennostoäänestyksellä.  Ensin 
olivat vastakkain hallituksen pääehdotus ja Nummen ehdotus.  Pohjaehdotus voitti äänin 12-
8.  Lisäksi annettiin 3 tyhjää ääntä.  Toisessa äänestyksessä pääehdotus voitti hylkäävän 
ehdotuksen äänin 20-3. 
 
Mikrotietokonehankintaan varataan 800 euroa. 
 
Muilta osin talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
9 Hallituksen puheenjohtajan vaali 
 
Hilpi Liimatainen ehdotti entistä puheenjohtajaa Toimi Nuijalaa.  Paula Heinonen ehdotti 
Hemmo Helmistä ja Pipsa Heikkerö Veli Peltomaata.  Kaikkien ehdokkaiden puolesta 
käytettiin myös kannatuspuheenvuoroja.  Suoritettiin salainen lippuvaali.  Vaalissa jätettiin 23 
lippua, joista yksi hylättiin ja yksi oli tyhjä.  Äänet jakautuivat seuraavasti: Ruuskanen 13, 
Helminen 5, Peltomaa 3. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka Ruuskanen.  
 
10 Muut asiat 
 
Keskusteltiin vilkkaasti ekskursiokohteen valinnasta.  Asia päätettiin jättää hallituksen 
valmisteltavaksi. 
 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen. 
 
 
 
Tampereella 30.9.2009 
 
 
 
Heikki Laakso, puheenjohtaja  Esko Mäki, sihteeri 
 
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 10.10.2009 
 
 
 
Leena Lehto    Jarl Lund 
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  Muistilista kokoukseen 
 
 

 Kannatusperiaatetta ei sovelleta henkilökysymyksissä. 
Vaalissa ei henkilöitä voi ottaa mukaan käsittelyyn ja vaaliin (pudottaa pois) 
kannatuksen mukaan, vaan kaikki ehdotetut henkilöt ovat mukana vaalissa.  
Suljetussa lippuvaalissa ovat mukana kaikki vaalikelpoiset henkilöt – jopa ne, 
joita ei keskustelun kuluessa ole ehdotettu.  Kaikki lipuissa olevat 
vaalikelpoiset nimet on hyväksyttävä ja keskustelussa esille tuomaton 
ehdokas voi jopa tulla valituksi. 

 
Myös alkutoimien yhteydessä kokousvirkailijoita valittaessa esitetyt 
”kannatetaan”-huudot ovat tarpeettomia kokousteknisessä mielessä.  
Kokousilmapiirin kannalta kannatukset ovat toki positiivisia. 

 
 Pääehdotus on mukana äänestyksessä kannatuksesta riippumatta. 

Käsittelyn pohjaksi tehty pääehdotus on mukana äänestyksessä 
kannatuksesta riippumatta, kaikilta muilta ehdotuksilta sitä voidaan edellyttää 
äänestykseen pääsemiseksi. 

 
Kun puheenjohtaja kokouksen normaalisti edetessä tekee rutiinimaisesti 
menettelytapaehdotuksia, hänen ehdotuksensa tulkitaan pääehdotuksiksi, 
jotka voidaan hyväksyä kannatuksesta riippumatta. Muiden 
työjärjestyspuheenvuoroissa tekemiltä menettelytapaehdotuksilta 
puheenjohtaja voi kuitenkin kannatusta edellyttää, ennen kuin näissä 
kysymyksissä äänestyksiin mennään. 

 
 Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee 

asiakysymyksen, henkilökysymyksessä ratkaisee arpa. 
Puheenjohtaja antaa äänensä muiden kanssa yhtä aikaa.  Ei ole siis 
tarkoitus, että puheenjohtaja jättää aluksi äänestämättä ja ottaa kantaa vain 
tasatuloksen sattuessa. 

 
Henkilövaalissa tasatuloksen sattuessa pitää suorittaa arvonta. Vaalin 
uusiminen tasatulokseen päätyneiden välillä on virheellinen menettely, sillä 
vaalin uusiminen kertaa enemmistön valta-aseman. 

 
 Puheenjohtaja ei saa äänestää tyhjää. 

Toimiessasi puheenjohtajana älä koskaan unohda äänestää – silloinkaan, 
kun mielestäsi on samantekevää, kumpi ehdotus voittaa.  Tasatuloksen 
sattuessa puheenjohtajan ääntä tarvitaan. 
 
 

 
 Kokous on haaste! 

Kokouksen voi ja se pitäisi kokea haasteena – haasteena hoitaa 
tilanne niin, että päätökset tulevat tehdyiksi, mutta myös viihtyvyys 
on hyvä.  Viihtyvyys kokouksessa tarkoittaa sitä, että osanottajat 
kokevat ilmapiirin miellyttäväksi, uskaltavat avata suunsa, kertoa 
mielipiteensä, kysyä tarvittaessa ja ymmärtävät mitä milloinkin 
tapahtuu.  Viihtyvyys tarkoittaa myös sitä, että kokouksessa joskus 
myös nauretaan ja lasketaan leikkiä.  Ja sitten vielä viihtyvyyden 
viimeinen kriteeri: kokousten on oltava riittävän lyhyitä! 
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V Julkiset puhetilanteet 
 
Tapani Lepomäki, Pentti Vanha-aho & Pauliina Perttuli 
 
 
 
 

Innostuneena puhetilanteeseen 
 
 
Eri ihmiset suhtautuvat julkisiin puhetilanteisiin kovin eri tavoin. Enemmistönä ovat ne, jotka 
pitävät yleisön edessä puhumista välttämättömänä pahana, epämieluisana tehtävänä tai 
jopa todella pelkäävät yleisön eteen joutumista. Kuitenkin julkisiin puhetilanteisiin voi 
suhtautua toisellakin tapaa – positiivisesti. 
 
Puheviestinnän koulutus on mahdollisuus muuttaa asenteita. Puhetilanteisiin kannattaa 
suhtautua positiivisesti ja valmistautumiseen innostuneesti paneutuen. Puhujan roolihan on 
monella tapaa haasteellinen ja onnistuneen puheenvuoron pitäminen tuottaa palkitsevia 
tunteita.  Lisäksi kasvokkainen puhetilanne on perinteinen ja edelleen tehokas tapa 
vaikuttaa.  
 
Nykyinen tiedonvälitys ja teknologia mahdollistavat entistä useammille sekä pääsyn että 
joutumisen erilaisiin puhetilanteisiin. Paikallisradiot, videoneuvottelut ja multimedian 
yleistyminen lisäävät esiintymismahdollisuuksia. Mielenkiintoista onkin ollut havaita, että 
samalla kun tekniikka mahdollistaa entistä enemmän esitys- ja puhetilanteita, myös 
inhimillisen viestinnän merkitys kasvaa. Tekniset keksinnöt eivät tiettävästi ole milloinkaan 
vähentäneet puhumisen määrää. 
 
 

Puhe-esityksen monet muodot 
 
Puheella tai puhe-esityksellä tarkoitamme tässä kaikkia julkisia puhetilanteita, joissa yhdellä 
henkilöllä on puhujan rooli ja muut ovat keskittäneet huomionsa lähinnä kuuntelemiseen. 
Oleellinen piirre on se, että yhdellä henkilöllä on vastuu puhujan tehtävästä ja viestinnän 
ylläpitämisestä. Tarkastelun kohteena on näin ollen juhlapuhe, esitelmä yhtä lailla kuin 
yksittäinen mielipidepuheenvuoro kokouksessa. 
 
Puhujan roolin kannalta tarkasteltuna keskeistä on, miten tehokkaasti puhuja kykenee 
tekemään itsensä ymmärretyksi ja saamaan aikaan yleisössä tarkoitusperiensä mukaisen 
vaikutuksen. Tämä edellyttää, että puhuja pystyy herättämään kuulijakunnan huomion, 
ylläpitämään sen ja ilmaisemaan tarkoituksiaan mahdollisimman selkeästi, ytimekkäästi ja 
tarkoituksenmukaisesti.  
 
Puheenvuoro tarkoittaa tietyssä tilaisuudessa pidettyä lyhyttä, usein ennalta valmisteltua 
puhetta, jonka tavoitteena on välittää informaatiota, esittäjän mielipiteitä, johtopäätöksiä ja 
kokemuksia. Tarkoituksena voi olla myös kuulijan tunteisiin ja päätökseen vaikuttaminen, 
kuten kokouksissa tai palavereissa. Esitelmä tarkoittaa informaation jakamiseen tähtäävää 
puhetta. Esitelmän tavoitteena on pääosin tiedottaa ts. tarjota faktoja tai esimerkiksi esitellä 
erilaisia näkökulmia tai tutkimustuloksia. 
 
Puhe-esitys tarkoittaa suunnitelmallista, havainnollistettua asian esittämistä valmisteltuna. 
Puhe-esityksinä voidaan pitää muun muassa myyntipresentaatioita, yritys- tai tuote-
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esittelyjä, monia mielipidepuheita ja taivuttavia esitelmiäkin. Olennaista on, ettei puheeksi 
käsitetä vain kirjoitettua ja sitten ääneen luettua puhetta. Puheina voidaan nähdä siis monet 
arkipäivän ja erityisesti työelämän puheviestintätilanteet, joita ovat esimerkiksi: 
 

 esitelmä asiantuntijaseminaarissa 

 luento, esitelmä tai alustus koulutustilaisuudessa 

 alustuspuheenvuoro keskustelutilaisuudessa 

 raportointi tai asian esittely kokouksessa 

 onnittelut, esittelyt, avaukset eli tilannepuheet 

 tuotteen tai suunnitelman esittely, markkinointi, myynti. 
 

Erilaiset puheenvuorot pitäisi nykyistä enemmän mieltää osana tiettyä kokonaisuutta – 
sosiaalista tilannetta. Eri episodit, esimerkiksi keskustelun alustus, ovat mukana tilanteen 
tarkoituksen toteutumiseksi. Puheenvuorojen käyttöä, esitelmien pitoa ja muita vastaavia 
tilanteita ei pitäisi tarkastella liiaksi yksilökeskeisesti henkilökohtaisina "esiintymisinä".  
 
Julkiset puhetilanteet aiheuttavat useimmille puhujille onnistumispaineita, ja ne koetaan 
usein ongelmallisina. Jotkut pyrkivät niitä jopa välttelemään. Tilanteessa selviytymistä voi 
huomattavasti edesauttaa huolellisella valmistautumisella. Tässä luvussa käsitellään 
valmistautumisen keskeisiä seikkoja. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistautuminen vaatii ajatustyötä 
 
 
Jokainen, joka tietää joutuvansa lähiaikoina puhujan rooliin julkisessa puhetilanteessa, pyrkii 
luonnollisesti valmistautuessaan ottamaan huomioon mahdollisimman tarkoin erilaiset 
puhetilanteeseen vaikuttavat tekijät. Puhetilanteen suunnitteluun ja esitykseen 
valmistautumiseen vaikuttavat esimerkiksi tilaisuuden tarkoitus, puhujan asiantuntemus 
kyseisestä aiheesta ja hänen aikaisemmat kokemuksensa vastaavista tilanteista tai 
puheiden pitämisestä ylipäätään. 
 
Puheen valmistelun voi jokainen tietysti suorittaa omalla persoonallisella ja hyväksi 
havaitsemallaan tavalla. Tarkoituksena seuraavassa on kuitenkin esitellä systemaattinen, 
vaihe vaiheelta etenevä puheen valmistelumalli, jota soveltamalla jokainen voi toivottavasti 
kehitellä itselleen parhaiten sopivan menetelmän. Tällainen malli voidaan tietysti nähdä 
turhan teknokraattisena, mutta sitä voi myös soveltaa luovasti ja persoonallisesti. Mallin 
järjestelmällisyyden on tarkoitus varmistaa, että kaikki tilanteeseen vaikuttavat tekijät tulevat 
otetuksi huomioon. 

 
Pohdittavaksi 
 

 Millaisissa puhetilanteissa olet ollut? 
 Miten olet valmistautunut erilaisiin puhetilanteisiin? 
 Millaisia hyviä puhe-esityksiä olet kuullut? Mitkä tekijät ovat tehneet niistä 

onnistuneita? 
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Huolellinenkaan valmistelu ei tietysti takaa puheen onnistumista, mutta antaa sille hyvät 
edellytykset. Onnistuneeseen puheeseen liittyy usein tiettyä kahtiajakoisuutta: toisaalta se 
vaatii pohjakseen huolellista valmistautumista, toisaalta siihen liittyy melkein aina jotain 
ennalta suunnittelematonta, puhujan esitystilanteessa luomaa. Huolellinen 
etukäteissuunnitelma on kuitenkin lähtökohta ja spontaani tilanteeseen mukautuminen sitä 
täydentävä osa. 
 
 

Mitkä ovat puheesi ainekset? 
 
Varsinaisesta aiheenvalintavaiheesta lienee turha puhua, koska aihe on yleensä itse 
puhetilanteesta ja sen tarkoituksesta riippuva itsestäänselvyys. Silti silloinkin, kun aihe on 
ennalta määrätty, on syytä pohtia aiheen tarkennusta, rajausta ja käsittelytapaa. Oleellista 
on myös, että puhuja hyväksyy itsensä puhumaan kyseisestä aiheesta, toisin sanoen katsoo 
olevansa oikea henkilö tästä asiasta puhumaan. 
 
Puheen valmistelun ensimmäinen vaihe, inventio (puheen ainesten keksiminen), on 
monimutkainen prosessi, jossa puheen sisältö, rakenne ja esitystapa kytkeytyvät kiinteästi 
toisiinsa. Prosessissa ovat usein mukana myös oivallus aloitus- ja lopetustavasta. Inventio 
on alun perin Aristoteleen esittämä termi ja idea. Inventio-vaiheeseen liittyy usein 
seuraavanlaisia oivalluksia: 
 

 ”Tämän juuri nyt ajankohtaisen tapahtuman voisin liittää aloitukseeni.” 
 ”Minun täytyy jossain vaiheessa käyttää esimerkkinä tätä viime aikoina paljon 

keskustelua herättänyttä asiaa.” 
 ”Kuulijakunnan ammatillinen suuntautuminen huomioon ottaen minun täytyy miettiä 

perustelujani uudelleen.” 
 ”Yllätän heidät! Aluksi kerron asiasta heidän ennakko-odotustensa mukaisesti, mutta 

sitten asian käsittelyssä seuraakin yllättävä käänne.” 
 ”Aion puhua aivan eri lailla kuin he ammattini perusteella olettaisivat.” 
 ”Mikä olisi heille yllättävin asia, jonka voisin aiheestani kertoa? Jospa aloitankin 

sillä...” 
 
Puhujan tulisi monipuolisesti hahmottaa puheenpitotilanteen kokonaisuus – seuraavien 
osatekijöiden suhteet toisiinsa: 

 
 
Inventio-vaihe on tärkeä osa puheen valmisteluprosessissa, vaikka siihen harva puhuja 
kiinnittää riittävää huomiota. Hyvät oivallukset inventio-vaiheessa voivat olla kokonaisuuden 
kannalta ratkaisevia 

Asia

Yleisö

Tilanne

Puhuja
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Aseta puheellesi tavoite  
 
Perinteisesti puheet on jaettu puhujan tavoitteen mukaan kolmeen päätyyppiin: 
 
1. Viihdyttävät puheet, joiden tarkoituksena on herättää mielenkiintoa ja tuottaa huvia tai 
mielihyvää kuulijoille.  

 pikkujoulupuhe, puuropuhe, harjakaispuhe, puhe juhlittaessa projektin päättymistä, 
onnittelupuhe 

 
2. Tiedottavat puheet, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa tai saada kuulijat ymmärtämään 
jotakin. 

 säätiedotus, luento, viikkoraportti, yhteenveto, alustus 
 
3. Taivuttavat puheet, joiden tarkoituksena on saada kuulijat uskomaan jotakin ja 
ajattelemaan tietyllä tavalla, tunneperäisesti innostumaan jostakin tai johonkin tiettyyn 
toimintaan. Itse asiassa yllättävän monet arkiseen vuorovaikutukseen liittyvät 
puheenvuoromme sisältävät taivuttavan puheen elementit, vaikka emme tule useinkaan niitä 
siitä näkökulmasta ajatelleeksi. 

 uskonnollinen tai poliittinen taivuttelupuhe, kokous- tai neuvottelupuheenvuoro, 
asiakkaan esitys verovirastossa, ylinopeuteen syyllistyneen selitys poliisille 

 
Samassa puheessa puhuja voi tavoitella useaakin eri päämäärää, joista yhden tulisi 
kuitenkin olla hallitseva ja muita näkyvämpi, puhujan keskeinen tavoite. Puhujan on 
hyödyllistä puheen valmisteluvaiheessa pyrkiä kiteyttämään puheensa keskeinen tavoite 
lyhyeen – esimerkiksi yhden lauseen muotoon. Hyvä käytännön neuvo on myös tämä: 
puhujan kannattaa puheen valmisteluvaiheessa määritellä esimerkiksi kolme asiaa, joiden 
hän haluaa jäävän kuulijoiden mieleen. Kun puhuja on riittävän selkeästi määritellyt 
ydinajatuksensa itselleen, hän tulee myös puheessaan niitä automaattisesti korostaneeksi. 
 
 
 
 
 

Kenelle puhut ja missä tilanteessa? 
 
 

Puhe kohdeyleisön mukaan 
 
Puhujan tarkoituksena on saada aikaan jonkinlainen vaikutus yleisössä. Onkin erityisen 
tärkeää huomioida kuulijat, viestintäkumppanit, jo puhe-esitystä suunniteltaessa. 
Onnistuneen esityksen edellytys on, että se kohdennetaan kulloisellekin yleisölle. Tällöin 
puhujan kannattaa pohtia omaa suhdettaan yleisöön, yleisön odotuksia puhujan suhteen, 
yleisön asenteita esitettävää asiaa kohtaan sekä yleisön suhdetta puheenpitotilanteeseen. 
 
Yleisöanalyysin lähtökohtana on arvio yleisön homogeenisuudesta tai heterogeenisuudesta. 
Demografiset piirteet kannattaa selvittää mahdollisuuksien mukaan. Sellaisia ovat ikä, 
sukupuoli, koulutustaso, kokemus ja taloudellinen tausta. Monikulttuurisissa tilanteissa 
merkittäviä ovat kulttuurinen tausta, rotu ja etniset piirteet ja tavat. Seuraavia asioita 
kannattaa pohtia: 
 

 yleisön koko 
 syy paikallaoloon 
 yleisön odotukset sekä puhujan että tilanteen suhteen 
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 yleisön vireystila, jos se on ennakoitavissa 
 ennakkotiedot puheen aiheesta mitattuna esimerkiksi koulutuksen tai ammatin avulla 
 kiinnostus esitettävää asiaa kohtaan 
 positiiviset tai negatiiviset asenteet asiaa kohtaan 
 ennakkotiedot ja asenteet puhujaa ja hänen edustamaansa ammattia, yhteisöä, 

organisaatiota tai mielipidesuuntausta kohtaan 
 odotettavissa oleva aktiivisuus 
 yleisön järjestäytymisen aste, kuten työnjako tai roolit tilanteessa 
 mahdolliset mielipidejohtajat tai vaikuttajayksilöt. 

 
 

Puhujan suhde yleisöön 
 
Sen jälkeen, kun puhuja on käynyt läpi yleisöanalyysin esimerkiksi edellä mainittujen 
kysymysten avulla, on vielä syytä pohtia, mihin seikkoihin arvio loppujen lopuksi perustuu. 
Entäpä jos omat ennakkoluulot tai asenteet vaikuttavat yleisöanalyysiin vääristävästi? 
Kuinka luotettavina omia tietoja yleisöstä voi pitää? Puhujan voi sortua arvioimaan yleisöään 
yleistävästi ja stereotyyppisesti. Omat ennakko-odotukset yleisön suhteen on myös 
pystyttävä asettamaan kyseenalaisiksi.  
 
 

Yleisön suhde puhujaan eli puhujan rooli 
 
Yleisöllä on omat odotuksensa puhujan suhteen. Nämä odotukset perustuvat siihen, mitä 
yleisö tietää puhujasta ja hänen taustastaan. Merkittäviä seikkoja ovat muun muassa 
puhujan ura, kuuluisuus, ammatti tai arvo sekä hänen edustamansa organisaatio tai 
mielipidesuuntaus. Näiden tekijöiden perusteella puhujaan kohdistuu tiettyjä rooliodotuksia, 
jotka vaihtelevat suuresti ajan, paikan ja yleisön mukaan. Taustalla voidaan nähdä myös 
puhujan sosiaalinen rooli, jolla tarkoitetaan sitä, että puhujaan kohdistuu odotuksia siksi, että 
hän on jonkin tietyn sosiaalisen aseman haltija. Esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajaan 
kohdistuu eri tahoilta odotuksia esimerkiksi siitä, kuinka ”arvokkaasti” hänen on 
käyttäydyttävä.  
 
Puhujan kannattaa ottaa huomioon, että rooliodotukset voivat olla hänen omien 
tarkoitusperiensä kannalta joko positiivisia tai negatiivisia sen mukaan, miten ne vaikuttavat 
yleisön kuuntelumotivaatioon tai siihen, miten herkästi puhujaa uskotaan. Puhujalla on siis 
kaksi toimintavaihtoehtoa: hän voi käyttäytyä siten, että hän pyrkii joko vahvistamaan yleisön 
rooliodotuksien perusteella hänestä luomaa kuvaa tai hän voi pyrkiä kuvan rikkomiseen. 
Kumpikin toimintatapa voi tilanteesta riippuen olla yhtä tarkoituksenmukainen. 
 
Tarkoituksellisesti kärjistäen voisi sanoa, että puhujan tulee vakavasti pohtia, missä määrin 
hänen yleensä kannattaa valmistautua vastaamaan yleisön odotuksiin. Ihminen kuulee mitä 
haluaa kuulla tai odottaa kuulevansa ja siksi yllättäminen saattaa olla tehokkaampi tapa 
vaikuttaa. Sama ohje koskee myös itse puhetilannetta: paradoksaalisesti voisi jopa väittää, 
että hyvä puhuja yleensä pystyy ennakoimaan yleisön odotukset, mutta ei kuitenkaan toimi 
niiden mukaisesti. 
 
 

Tilanne määrittelee vaatimuksia puheelle 
 
Tilanne- ja yleisöanalyysi liittyvät kiinteästi toisiinsa, jopa niin, että niitä on joskus vaikea 
erottaa toisistaan. Tilanneanalyysin kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat ainakin seuraavat 
kolme: 
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 Mikä on tilaisuuden tarkoitus?  
- esimerkiksi esitelmätilaisuus, koulutus, juhla 

 Mikä on sinun osuutesi kokonaisuudessa? Suuntautuuko yleisön huomio 
tilaisuudessa nimenomaan sinun puheenvuoroosi vai johonkin sitä edeltävään tai 
seuraavaan ohjelmaan?  
- esimerkiksi seminaari, onnittelukäynti vastaanotolla 

 Miten pitäisi huomioida vallitsevat normit? 
- esimerkiksi virallisuuden ja muodollisuuden aste, vaikuttajat, yleisön keskinäiset 

suhteet, julkisuuden aste. 
 
Oma merkityksensä on puheen fyysisellä ympäristöllä (huone tai tila, jossa puhe pidetään, 
istumajärjestys, valaistus, tuuletus, av-välineistö jne.). 
 
 
 
 
 

Sisällön selkeys helpottaa kuuntelemista 
 
 
Jos puhuja katsoo olevansa oikea henkilö asiasta puhumaan, hän myös tietää, mistä 
lähdeaineistoa on saatavissa. Kannattaa kuitenkin pohtia yleisö- ja tilanneanalyysin 
perusteella, tulisiko puheen kuvastella puhujan persoonallisia käsityksiä ja painotuksia vai 
tukeutua luotettaviin ulkopuolisiin lähteisiin. 
 
Kun aineistoa puhe-esitystä varten on koossa, tulee sisältö järjestää toimivaksi ja järkeväksi 
kokonaisuudeksi. Puheen ainesten ja ideoiden huolellinen jäsentely edistää kahta tavoitetta: 

 puheen sujuvuus esitystilanteessa varmistuu 
 jäsentely helpottaa kuulijoiden kykyä ymmärtää ja vastaanottaa viesti halutussa 

muodossa. 
 
Jäsentely myös helpottaa muistamista. Systemaattinen jaksottelu johtaa ajatukset 
luontevasti pääasiasta toiseen. Kuulijankin on helpompi seurata puhujan ajatuskulkua, 
tarttua ydinkohtiin ja muistaa tärkeät kohdat pidempään. Kuulijalle ei saisi välittää 
vaikutelmaa, että puhuja etenee päämäärättömästi. Sen sijaan puhujan on osoitettava, että 
ajatukset liittyvät kiinteästi toisiinsa ja kokonaisuus etenee jäsennetyssä järjestyksessä.  
 
Yleisökontaktin saavuttamisen edellytys on useimmiten ennakkoon valmistautuminen ja 
riittävä asian hallinta. Jäsentelyn käyttö muistin tukena lisää tilanteeseen mukautumista ja 
tuo luonnollisuutta sanavalintoihin, äänenkäyttöön ja kokonaisilmaisuun. 
 
Seuraavassa käsitellään puheen pääideoiden valintaa ja järjestämistä sekä varsinaista 
jäsentelyn laatimista. 
 
 

Painota puheen pääajatuksia 
 
On muutamia yleisiä sääntöjä tai periaatteita, joita kannattaa noudattaa, jotta puhe 
onnistuisi: 
 
1. Pidä pääideoiden lukumäärä vähäisenä 
Asiasisäsisältöä ei pidä ahnehtia. Liian monien ideoiden yhtäaikainen kehittely puheessa 
aiheuttaa epäselvyyttä. Kuulija unohtaa ne helposti ja joitain ajatuksia saattaa jäädä 
kokonaan huomaamatta. Ohjeellisesti voisi sanoa, että esimerkiksi 10–15 minuutin 
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puheeseen riittää 3–4 ajatusta tai väitettä. Muu materiaali on järjestettävä näitä pääajatuksia 
tukeviksi alakohdiksi. Perustele mieluummin kutakin ajatusta usealta näkökannalta, jolloin 
kuulijallekin jää kertauksenomaisen käsittelyn ansiosta jotain mieleen. Vastaavasti voisi 
sanoa, että yhden minuutin puheeseen sopii yksi keskeinen pääkohta ja 2–3 sitä 
perustelevaa ajatusta. 
 
2. Pidä pääkohdat saman laajuisina 
Tämä tarkoittaa sitä, että kukin pääkohta on merkitykseltään samanarvoinen. Virheenä voi 
pitää, jos merkittävä maapalloa koskeva ongelma ja triviaali arkipäivän tapaus rinnastetaan 
ja puhuja käsittelee niitä tasavertaisina. Pahimmillaan puhe joutuu naurunalaiseksi ja asia 
kääntyy alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. 
 
3. Käsittele aiheen kaikki keskeiset puolet 
Puheen pääajatusten täytyisi kattaa aiheen tärkeimmät näkökohdat. Erityisesti tämä koskee 
informatiivisia puheita. Keskustelun alustuksessa sen sijaan on hyväksyttyäkin pysyä 
yksipuolisessa tulkinnassa. Jos aihe edellyttää poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
näkökohdan selvittelyä, niin puhujan on tarkasteltava niitä kaikkia. On parempi rajoittaa aina 
pääkohtien lukumäärä, mutta silti on varmistuttava, että tavoitteen ja tilanteen edellyttämät 
näkökulmat tulevat käsitellyiksi. 
 
Puheen pääajatukset pitäisi todeta selkeästi ja painokkaasti. Kun kuvaukset, argumentit ja 
muu perusteleva aines muodostavat sanoman pääsisällön, niin pääasioiden toteaminen 
sitoo nämä yksityiskohdat yhteen ja osoittaa niiden merkityksen. Pääajatusten 
painottamisessa kannattaa muistaa ilmaisun tiiviys ja toisaalta värikkyys. Määrittele 
pääajatukset mahdollisimman lyhyesti heikentämättä kuitenkaan niiden merkitystä. Kuulijan 
on vaikea käsittää polveilevia, määritteleviä ja alisteisia lauseita. Pyri käyttämään värikkäitä, 
huomiota herättäviä ja tarvittaessa jopa provosoivia sanoja ja ilmaisuja. Koska pääasiat ovat 
tärkeämpiä, ne pitäisi sanoittaakin siten, että ne kuulostavat siltä. Niissä ovat puheen "iskut". 
Liioittelua on kuitenkin vältettävä. 
 
 

Puheen tarkoitus ohjaa jäsentelyä 
 
Muutamat jäsentelyn perusmallit ovat osoittautuneet niin käyttökelpoisiksi, että ne usein 
mainitaan esiintymisen oppikirjoissa. Jäsentelymallien noudattaminen ei merkitse kaavoihin 
kangistumista. Ei ole tarkoitus, että puhuja pyrkii orjallisesti noudattamaan jotakin tiettyä 
kaavaa, vaan jäsentelymalleja voi soveltaa myös luovasti ja kekseliäästi. Jäsentelymallien 
tarkoitus on auttaa puhujaa puheen sisällön jäsentämisessä ja lisätä puheen 
johdonmukaisuutta, tehdä siitä helposti seurattava. 
 
Yhden pääajatuksen puhe 
 

 Tiedottava menettely 
1. Esitä asia lyhyesti 
2. Selvitä asiaa (selostus, vertailut, esimerkit, kartat, diagrammit, kuvat, mallit) 
3. Esitä asia uudelleen 

 
 Taivuttava menettely 

1. Esitä asia 
2. Selvitä asiaa 
3. Vahvista ja puolusta 
4. Esitä johtopäätös 
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 Todistava menettely 
1. Esitä analogia tai esimerkki 
2. Esitä lisäesimerkkejä, tilastoja, todisteita tms. 
3. Osoita tosiasioiden yhteys johtopäätökseen 
4. Esitä johtopäätös 

 
ANSVA-malli eli motivoitu jaksottelu 
 
Jäsentämistapa on yleinen, kun halutaan myydä jotakin (esim. tuotetta, omia ajatuksia) 
kuulijoille. 
 

1. Attention – Huomio  
 Tavoite: tarkoituksena kuulijakunnan huomion kiinnittäminen, yllättäminen, 

herättäminen 
 Odotettu reaktio: 

- "tätä kannattaa kuunnella" 
- "oho, tuotapa en tiennytkään" 
- "noin en ole tullut ajatelleeksi" 

 Esimerkiksi: viittaus aiheeseen, viittaus tilanteeseen, tervehdys, retorinen 
kysymys, yllättävä väite, lainaus, kasku, esimerkki 

 
2. Need – Tarve 

 Tavoite: tarpeen herättäminen, epäkohdan tai korjausta kaipaavan asian 
osoittaminen 

 Odotettu reaktio: 
- ”Jotain pitää tehdä.” 
- ”Tarvitsen tietoa tästä.” 

 
3. Satisfaction – Toteutus 

 Tavoite: tyydyttävän ratkaisun esittäminen, ratkaisu tarve-vaiheessa esitettyyn 
ongelmaan 

 Odotettu reaktio: 
- ”Kuulostaa järkevältä.” 
- ”Näin pitää tehdä.” 
- ”Tässä on ratkaisu.” 
- ”Tämä tieto auttaa minua ymmärtämään asiaa.” 

 
4. Visualisation – Kuvailu 

 Tavoite: kuvailla toteutuksen tai toteuttamatta jäämisen seurauksia 
 Odotettu reaktio: 

- ”Juuri tämä on oikea tapa ratkaista asia.” 
- ”Pahus vieköön, tuohan taitaakin toimia.” 

 
5. Action – Toiminta 

 Tavoite: kehottaa toimintaan tai hyväksymiseen, kuulijakunnan aktivoiminen 
 Odotettu reaktio: 

- ”Näin tulen tekemään.” 
- ”Juuri näin haluan uskoa ja tuntea.” 

 Esimerkiksi: haaste tai vetoomus, lainaus, esimerkki, kiihoke, omakohtainen 
aikomus 
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Muita jäsentelymalleja 
 

 Aikajärjestys 
- kevät – kesä – syksy – talvi 
- ennen – nyt – tulevaisuudessa 
- kronologisesti tärkeimpien tai ajanjaksojen mukaan 

 
Aikajärjestys sopii ehkä parhaiten tiedottaviin puheisiin, mutta on tietysti 
sovellettavissa muihinkin tavoitteisiin. 

 
 Tilajärjestys 

- oikealta vasemmalle 
- alhaalta ylös 
- etelästä pohjoiseen 
- etäisyyden mukaan maantieteellisesti 
- kulkusuunnan mukaan 

 
 Syy-seuraus-järjestys 

Useimmiten käyttökelpoinen taivuttavissa tai vakuuttavissa puheissa. Voidaan 
käyttää myös tiedottavissa puheissa lähinnä osoittamaan menneen ja nykyisen 
tapahtuman välistä suhdetta. 

 
 Ongelma-ratkaisu-järjestys 

Tarkoituksena kuvata ongelma ja sitten esittää siihen ratkaisu. 
 

 Aiheenmukainen erityisjärjestys 
Tietyissä aiheissa on jaottelu eri osiin "sisäänrakennettuna" jo asiassa itsessään. 
Esimerkiksi talousraporttiin sopii usein jaksottelutavaksi "varat ja velat" tai 
organisaation esittelyyn käsittely osastoittain tai hallinnonaloittain. Vaikka pääkohdat 
on jaksoteltu aiheenmukaisesti, alakohtien käsittelyssä on useimmiten tarpeen 
noudattaa muuta jaksottelua. Pääkohtien jaksottelussa on kuitenkin pysyttävä aiheen 
edellyttämässä järjestyksessä. 

 
 

Tärkeät rakennepalikat: aloitus, lopetus ja siirtymät 
 
Monissa jäsentelymalleissa voidaan selvästi erottaa aloitus, käsittelyosa ja lopetus, joita 
voidaan pitää puheen pääkomponentteina. Aloitus ja lopetus ovat keskeisiä puheen 
onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Persoonallisuuden ja tietyn yllätyksellisyyden merkitystä 
ei voi väheksyä. Aloituksen tehtävänä on herättää kuulijan mielenkiinto ja motivoida 
kuuntelemaan. Lopetuksen tarkoitus on yleensä vedota kuulijoihin tai kiteyttää puheen 
perusajatus. Persoonallisuuden ja tietyn yllätyksellisyyden merkitystä ei voi tästä syystä 
väheksyä. 
 
Aloitus vie kuulijat aiheeseen ja herättää mielenkiinnon. Aloituksen tehtävänä on motivoida, 
osoittaa asian tärkeys kuulijalle ja herättää odotuksia aihetta kohtaan. 
 
Aloitustapoja: 

 suora kysymys 

 retorinen kysymys 

 lainaus 

 kasku, vitsi 

 oma kokemus 

 esimerkki 
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 yhteiseen tilanteeseen viittaus 

 ajankohtaiseen tapahtumaan viittaus 

 audiovisuaalinen aloitus 
 
Lopetuksen tarkoitus on yleensä kiteyttää tärkeintä ajatusta, kerrata pääkohdat tai vedota 
kuulijoihin. 
 
Lopetustapoja: 

 haaste, kehotus, vetoomus 

 johtopäätös 

 tiivistys, yhteenveto 

 lainaus 

 kysymys pohdittavaksi 
 
Siirtymien tehtävänä on erottaa pääasioita toisistaan. Samalla siirtymät osoittavat asian 
etenemistä. Oleellista on, että kuulijan on helpompi vastaanottaa jäsentyneitä, ryhmiteltyjä 
ajatuksia kuin jäsentymättömiä, sekavia asiakokonaisuuksia. 
 
Siirtymätapoja: 

 ajatustauko 

 pääkohdan painotus 

 retorinen kysymys 

 havainnollistaminen 

 väliyhteenveto, tiivistelmä 

 välijohdanto 
 
 
 
 
 

Miten esität asiasi? 
 
 
Esitystavan määrää yleensä tilanne, jossa puhe pidetään. Joissain tilanteissa edellytetään 
varsin muodollista esitystapaa, jopa käsikirjoituksesta lukemista, mutta yleisesti ottaen 
voidaan väittää, että kokonaan kirjoitettuun puheeseen turvaudutaan suomalaisessa 
puhekulttuurissa turhan usein. 
 
 

Käsikirjoituksesta lukeminen 
 
Tämän esitystavan hyviä puolia ovat varmuus sanottavasta, aikarajoissa pysyminen sekä 
tekstin viimeistelymahdollisuudet. Ilmeisesti myös useat puhujat pitävät käsikirjoituksen 
lukemista vähiten stressaavana puhumismuotona. Esitystavan haittapuolet ovat kuitenkin 
ilmeiset. Yleisökontakti häiriytyy, esitystapaa on vaikea sopeuttaa muuttuneen tilanteen 
vaatimuksia vastaavaksi (jos tilanneanalyysi ilmenee virheelliseksi) ja yleisö pitää 
esitystapaa helposti puisevana ja "paperin makuisena". 
 
 

Ulkomuistista puhuminen 
 
Yleisökontaktiin on ulkomuistista puhuttaessa yleensä paremmat mahdollisuudet kuin 
käsikirjoitusta luettaessa. Kieli ja ilmaisut ovat täsmällisempiä kuin vapaasti jäsentelyn 
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mukaan puhuttaessa, mutta niitä saattaa myös vaivata kirjallinen tyyli, joka puhuttuna 
kuulostaa usein luonnottomalta. Näin saattaa käydä erityisesti silloin, kun puhuja 
opetteluvaiheessa kirjoittaa puheensa tai osia siitä. 
 
 

Jäsentelyn mukaan puhuminen 
 
Hyvään yleisökontaktiin on tässä tapauksessa täydet mahdollisuudet puhujan taidoista 
riippuen. Puheen sopeuttaminen tilanteeseen on mahdollista silloinkin, kun tilanneanalyysi 
osoittautuu virheelliseksi tai puutteelliseksi. Kieli noudattelee normaalin puhekielen tyyliä. 
Tutkimusten mukaan puhekieli on 20–25 % väljempää kuin kirjoitettu kieli. Tämä johtuu siitä, 
että puhekieli ei yleensä juurikaan sisällä sellaisia tiiviitä ilmaisuja kuten lauseenvastikkeita 
tai nominaali-ilmauksia, vaan spontaani puhuja käyttää näiden sijasta sivulauseita.  
 
Spontaani puhekieli sisältää myös enemmän tai vähemmän (puhujasta riippuen) niin 
sanottuja täytelisäkkeitä, sanoja, ilmauksia tai rakenteita, jotka eivät vie varsinaista asiaa 
eteenpäin, vaan antavat puhujalle aikaa ajatella ja muotoilla sanottavaansa. (“nythän on niin, 
että…”, “mutta kuitenkin sanoisin, että jos tarkastelemme asiaa perusteellisemmin, 
huomaamme, että...”, “tuota, tuota…”). Puhuja itse yleensä hermostuu tästä puheensa 
sujumattomuudesta ja unohtaa, että puhekieli on kirjoitettua kieltä huomattavasti helpommin 
kuunneltavaa juuri väljyytensä vuoksi. Myös kuulijalla on näin aikaa hahmottaa kuulemansa. 
 
Jäsentelyn mukaan puhumisen vaikeus piilee kaiketi siinä, että aikarajoissa pysyminen, 
riittävä sujuvuus sekä kokonaisuuden hahmottuminen suhteessa yksityiskohtiin vaativat 
puhujalta keskittymiskykyä ja herpaantumatonta otetta. Jäsentelyn mukaan puhuminen on 
ilahduttavasti lisääntynyt viime vuosina sellaisissakin tilanteissa ja tilaisuuksissa, missä se 
aikaisemmin ei yleisesti ollut tapana (esimerkiksi eduskunnan istunnoissa, 
kunnanvaltuustojen kokouksissa). Varsin harvinaisia ovat nykyään sellaiset puhetilanteet, 
joissa puhujalta ilman muuta edellytetään niin juhlallista otetta, että käsikirjoitettu puhe on 
välttämättömyys. Puhekielinen esitys jäsentelyn mukaan on yleensä yleisöystävällisempi 
vaihtoehto. 
 
AV-aineisto, esimerkiksi PowerPoint, helpottaa usein asian muistamista ja vähentää puhujan 
jännitystä, kun huomio siirtyy henkilöstä oheismateriaaliin tai toimintaan. Tukisanaliuskan 
laatiminen tulee jäsentelyn mukaan puhuttaessa suorittaa erityisen huolellisesti. Jokainen voi 
tässä kehittää persoonalliset ja parhaiten itselleen sopivat ratkaisut. Tukisanaliuskan pitäisi 
sisältää nimenomaan avainsanoja, jotka välittömästi synnyttävät halutun assosiaation tai 
muistikuvan.  
 
 

Impromptu 
 
Impromptu tarkoittaa esittämistä etukäteen valmistelematta, hetken innoituksessa, 
improvisoiden. Esitystapa on haastava. Impromptu-puhe on kuitenkin onnistuessaan 
vaikuttava ja ainutkertainen. Tämä esitystapa vaatii kuitenkin puhujalta tottumusta ja 
esiintymisvarmuutta – epäonnistumisen edellytykset ovat aina olemassa. Näihin tilanteisiin 
jokainen meistä joutuu. Onnistumme joskus paremmin, joskus heikommin. Yleensä 
mieluummin kannattaa ennakoida ja valmistautua, jos se on mahdollista. Aina ei ole. 
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Havainnollistaminen auttaa ymmärtämään 
 
 
Puhe-esityksen havainnollistaminen auttaa kuuntelijaa vastaanottamaan, ymmärtämään ja 
muistamaan. Havainnollistamisen tarve ja tavat ovat sidoksissa esityksen aiheeseen, 
tavoitteeseen ja kohdeyleisöön. Havainnollistamisena voidaan pitää kielellistä 
havainnollistamista, nonverbaalista havainnollistamista ja varsinaista audiovisuaalisen 
aineiston käyttöä. Myös aiemmin käsitellyt esityksen rakenteeseen ja jäsentelyyn liittyvät 
seikat voivat osaltaan selventää esimerkiksi asioiden välisiä suhteita. 
Tarkoituksenmukaisesti valittu sisältöä monipuolistava aines ja av-materiaali herättävät 
yleisön mielenkiinnon ja ylläpitävät sitä.  
 

 
Havainnollistamalla rakennetaan yhteyttä puhujan ja yleisön välille. (Vanha-aho 2008.) 
 
Puhujan ja kuulijan välisen yhteyden rakentaminen ei ole ongelmatonta. Puhujan roolissa 
olemme opettajina, valmentajina, myyjinä. Vastaavasti kuulijan roolissa olemme oppijina, 
ryhmän jäseninä ja asiakkaina. Tietoja on vaikea saada välitetyksi suoraan lineaarisesti. 
Havainnollisuudella voimme yrittää rakentaa uutta yhteyttä viestijöiden välille. Puhuja ja 
kuulija pyrkivät luomaan yhteisesti uuden havainnon, kokemuksen tai merkityksen 
havainnollistamisen avulla. 
 
Kielellisen havainnollistamisen keinoja ovat mielikuvat, esimerkit, kokemukset ja 
tapauskuvaukset. Puhuja voi myös vertailla ja rinnastaa asioita. Sanavalinnat voivat olla 
osuvia, ytimekkäitä ja havainnollisia. Vaikeat ja uudet käsitteet ja termit kannatta selventää. 
Yksiselitteistä ja konkreettista kieltä on helppo seurata. 
 
Nonverbaalista havainnollistamista ovat muun muassa äänelliset tehokeinot. Äänen 
voimakkuuden, korkeuden ja rytmin muutoksilla sekä tauoilla voidaan korostaa tärkeitä 
asioita ja osoittaa esityksen jaksotusta. Vaihteleva äänenkäyttö auttaa myös osaltaan 
kuuntelijoiden mielenkiinnon ylläpitämisessä. Eleillä taas voidaan havainnollistaa esimerkiksi 
muotoja ja kokoja. Nonverbaalinen havainnollistaminen syntyy pitkälti esiintymistilanteessa. 
 
Varsinainen audiovisuaalinen aineisto tarkoittaa kuulo- ja näköhavaintoon perustuvaa 
ainesta. Sellaiseksi voidaan lukea PowerPoint-esitykset, kuvat ja kaaviot, ääni- ja 
videomateriaali, monisteet ja näyte-esineet. Tarkoituksenmukaisuutta kannattaa pitää 
pääohjeena av-havainnollistamista suunniteltaessa. Kaiken pitää tukea, selittää tai valaista 
esitettävää asiaa. Kannattaa varoa, etteivät kuulijat ja käsiteltävä asia unohdu vauhdilla 
etenevän PowerPoint-show’n keskelle. 
 

Havainto

Kokemus

Merkitys

Puhuja

Opettaja

Myyjä

Kuulija

Oppija

Asiakas
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Havainnollistamisaineistosta on myös puhujalle apua. Esimerkiksi PowerPoint-esitystä 
suunnitellessa tulee perehdyttyä ja jäsenneltyä asiaa väkisinkin. Lisäksi huolellisesti 
suunniteltu materiaali antaa kuvan hyvin valmistautuneesta puhujasta, joka arvostaa 
kuulijoitaan. Materiaali toimii myös muistin tukena ja voi helpottaa esiintymisjännitystä, kun 
kuulijoiden huomion keskipiste siirtyy ainakin hetkellisesti pois puhujasta. 
 
 
 
 

Hyvän tilannepuheen resepti 
 
 
Termillä tilannepuhe viitataan yleensä erilaisiin tervehdys-, onnittelu-, hää-, ristiäis-, avajais- 
ja läksiäispuheisiin. Ongelmanahan näissä tilanteissa on joskus se, ettei olisi mitään 
sanottavaa. Puhe vain kuuluu asiaan. Tästä syystä tilannepuhe on pahimmillaan 
ylimuodollinen, kliseinen ja teennäinen. Toisaalta tilannepuhe parhaimmillaan voi olla 
ikimuistettava, tunnelmaa kohottava, osuva ja vaikuttava – tai vain yksinkertaisesti hauska. 
Onnistuminen kytkeytyy usein tilanteen hengen osuvaan tavoittamiseen – joskus myös 
onnistuneeseen tunnelman tahalliseen rikkomiseen. 
 
Kulttuurisesti tilannepuheiden merkitys vaihtelee paljonkin. Suomalaista puhekulttuuria 
leimaa asiapainotteisuus. Puhutaan vain kun on asiaa. Vastakohdaksi voisi mainita 
amerikkalaisen, hyvin puheliaan kulttuurin. Siellä odotusarvot ovat erilaiset. Esimerkiksi 
henkilöesittelyt ovat pitkiä, vuolassanaisia, ja ansioluettelo voidaan esitellä 
yksityiskohtaisesti. Suomalainen kokee sen helposti liiaksi kehumiseksi ja epäaidoksi. 
Kysymys on kuitenkin erilaisesta kulttuurisista eroista. Molemmat ovat oikeassa omasta 
näkökulmastaan. 
 
Kun suunnittelet tilannepuhetta, muista: 
 
1. Ainutkertaisuus 
Jos sama puheenvuoro voitaisiin pitää myös jossain toisessa yhteydessä, se 
todennäköisesti ei ole hyvä. Puheesi tulee kiinteästi liittyä ainutkertaisiin henkilöihin, 
kokemuksiin tai tapahtumiin. 
 
2. Kohdentaminen 
Tilannepuheessa kohdehenkilö tai -tapahtuma on oleellisin. Puhujalla on usein 
omakohtainen suhde näihin, hän tuo sen esille, mutta jättää kuitenkin itsensä taustalle. 
 
3. Huumori 
Tilannepuheet ovat yleensä turhan jäykkiä ja teennäisiä. Kevennä huumorilla kunhan 
muistat, että huumorin tulee liittyä itse asiaan ja sen tulee olla tahdikasta, koko kuulijakunta 
huomioon ottaen. 
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 Koskimies, Riitta 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen 
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 Kushner, Malcolm 2000. Esitystaito keltanokille. Helsinki: Satku.  
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 Tammivuori, Kalevi 2000. Nauti esiintymisestä! Helsinki: Inforviestintä 
 Torkki, Juhana 2005. Puhevalta. Kuinka kuulijat vakuutetaan. Helsinki: Otava. 

 
 

Muistilista puhetilanteisiin 
 
 

 Varaa valmistautumiseen riittävästi aikaa. 
 Hahmota kokonaisuus: asia – yleisö – puhuja – tilanne. 
 Määrittele päätavoitteesi esimerkiksi yhden lauseen muotoon. 
 Mieti, mitkä kolme asiaa haluat puheestasi jäävän yleisön mieleen 
 Mieti, millä tavoin voit aloituksellasi synnyttää reaktion: "tätä kannattaa 

kuunnella!" 
 Ajattele yleisöäsi ja suunnittele puhe-esityksesi kuulijoillesi: 

- Mitä tiedät yleisöstäsi? Mitä tietoja voit vielä hankkia yleisöstä? 
- Mitä yleisö odottaa sinulta? Millaiseen rooliin yleisö sinut sijoittaa? Miten 

aiot vastata yleisön odotuksiin? 
 Pohdi, miten havainnollistat puhettasi. 
 Käytä luontevaa, hyvää puhekieltä. 
 Luota itseesi ja arvosta kuulijoitasi, nämä kaksi asiaa käyvät käsi kädessä. 
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Puhe-esityksen suunnittelulomake 
 
 
Nimi: 
 
 
Puhe-esityksen aihe (esityksen otsikko) 
 
 
 
 
Mikä on puhe-esityksesi tavoite? 
 
 
 
 
 
 
Millaisiksi arvioit kuulijoiden ennakkotiedot aiheesta? 
 
 
 
 
 
 
Miten pyrit herättämään ja ylläpitämään kuulijoiden kiinnostuksen? 
 
 
 
 
 
 
Miten havainnollistat puhe-esitystäsi? (kielellinen havainnollistaminen, av-aineisto) 
 
 
 
 
 
 
Aloitus: Millä asialla aloitat? Miten herätät kiinnostuksen? 
 
 
 
 
 
 
Käsittelyn pääkohdat: Listaa lyhyesti esityksen runko, pääkohdat ja tärkeimmät alakohdat. 
 
 
 
 
 
 
Lopetus: Millä asialla päätät esityksesi? 
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VI Esiintymisjännitys  
 
Tapani Lepomäki 
 
 
 
 

Esiintymiskuume – mitä se on? 
 
 
Esiintymisjännitys, esiintymiskuume, ramppikuume, ujous, kommukaatioarkuus – yleisellä 
ilmiöllä on monta nimeä. Pörhölän (1995, 19) mukaan esiintymisjännitys-käsitteellä ”viitataan 
esiintymisen synnyttämiin tilannevasteisiin, jotka muodostuvat kielteisistä ajatuksista ja 
tunne-elämyksistä, käyttäytymisen muutoksista ja fysiologisesta vireytymisestä”. 
Esiintymisjännityksen kokemiseen vaikuttavat siis sekä tilannetekijät että yksilökohtaiset 
tekijät. 
 
Esiintymiskuumeen kokeminen ei ole yksilön tahdosta riippuva asia, vaan 
esiintymisjännityksen aiheuttaa sosiaalinen järjestelmämme, jonka arvomaailmassa julkisen 
minäkuvan rikkumattomuus eli kasvojen säilyttäminen, on ratkaisevan tärkeä asia. Tunne-
elämältään normaalin ihmisen on pakko kokea esiintymisjännitystä.   
 
Esiintymiskuumetta tuntevat myös kokeneet esiintyjät – päinvastoin kuin usein luullaan. He 
vain ovat yleensä oppineet hallitsemaan tätä tunnetilaa, tai ainakin tulemaan sen kanssa 
toimeen.  Ero kokeneen ja kokemattoman esiintyjän välillä on lähinnä siinä, mikä tunnetilan 
muutoksen perimmältään aiheuttaa.   
 
Tottumattoman esiintyjän jännitys on yleensä self-tyyppistä, millä tarkoitetaan lähinnä 
kasvojen menettämisen pelkoa. Tämänkaltaista jännitystä potevalle riittää selviytyminen 
tilanteesta ilman havaittavia virheitä tai esityksen keskeytymistä.   
 
Astetta kokeneemman puhujan jännitys muuttuu task-tyyppiseksi, jossa puhuja jännittää 
itselleen asettamansa riman ylittämistä – selviytyykö hän tehtävästä itseltään 
edellyttämällään tavalla.  Erittäin kokeneille esiintyjille, jopa ammattipuhujille, paineita luo 
impact-tyypin jännitys. Siinä puhujaa huolestuttaa erityisesti esityksen vaikutus yleisöön – 
esiintyjä ottaa vastuuta seurauksista. (ks. esim. Staton 1990). On helppo kuvitella 
kokeneenkin esiintyjän tuntevan impact-tyyppistä jännitystä puheenvuorostaan.   
 
Esiintymiskokemuksen lisääntyessä puhuja tavallaan siirtyy jännityshierarkiassa seuraavalle 
portaalle.  Jännitys ei siis kokemuksen myötä häviä, se vain koetaan eri tavalla. 
 

 
 

impact – vaikutus

task – onnistuminen

self – julkisivu
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Self-portaalla esiintyjä jännittää vain itsensä ja julkisivunsa vuoksi.  Hän pelkää kasvojensa 
menettämistä, sanojensa sekoamista, ”jäätymistä” eli sitä ettei kykenekään jatkamaan tai 
muuta nolostuttavaa tilannetta.  Aika pienellä harjoittelulla useimmat ihmiset kuitenkin 
oppivat selviytymään tilanteesta ja luottamaan itseensä. 
 
Mutta sen sijaan, että jännitys häviäisi, ihminen siirtyykin task-portaalle.  Hän alkaa vaatia 
itseltään mahdollisimman hyvää suoritusta ja jännittää sitä, kykeneekö hän olemaan riittävän 
sujuva, varmaotteinen, puhumaan aikarajoissa, olemaan johdonmukainen ja muistamaan 
kaiken oleellisen.  Tämän portaan sivuuttaminen on jo varsin pitkällinen prosessi, mutta 
riittävän kokemuksen myötä ihminen alkaa luottaa itseensä myös tässä suhteessa ja tietää 
pystyvänsä hyvään suoritukseen tilanteessa kuin tilanteessa. 
 
Mutta jäljellä on vielä impact-porras. Koskaan ei voi olla täysin varma, onko esityksellä 
toivottua vaikutusta.  Onnistuuko myyntiesitys niin hyvin, että kauppa syntyy, onnistuuko 
luento niin hyvin, että kuulijat todella oppivat ja muistavat asian, onko palaute varmasti 
hyvää.  Erilaiset tilannetekijät voivat vaikeuttaa hyvänkin esiintyjän onnistumista.  Myös 
todella taitavat, kokeneet ja monesti onnistuneet esiintyjät tuntevat impact-tyypin jännitystä, 
joka suurelta osin perustuu myös vastuuntuntoon. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vain murto-osa jännityksestä näkyy 
  
Toisten ihmisten jännityksen määrää emme yleensä pysty arvioimaan.  On esitetty 
suhteellisen uskottavia arvioita, joiden mukaan esiintymisjännityksestä näkyy suurin piirtein 
viidesosa, pahimmillaankin noin neljäsosa. Vaikka tunnetilan ja sen fyysisen näkyvyyden 
arvioiminen tällaisina lukuarvoina onkin kyseenalaista, ne antavat hyvän kuvan tästä 
ristiriidasta: ihminen arvioi omaa jännitystään kokemansa kaoottisen tunnetilan sekä 
kokemiensa fyysisten oireiden perusteella. Toisten jännitystä hän arvioi vain tekemiensä 
ulkoisten havaintojen perusteella. Ei siis ihme, että monet arvioivat oman jännityksensä 
määrän keskimääräistä suuremmaksi.   
 
Jo pelkästään fyysisenä kokemuksena stressaava esiintymistilanne on rankka.  Tutkimusten 
mukaan (mm. Pörhölä 1995) esiintymistä edeltävä tyypillinen syketiheys on noin 130. Se 
kasvaa yleisön kohtaamisvaiheessa 140:een ja laskee sitten tilanteeseen sopeutumisen 
myötä pysyen kuitenkin huomattavan korkeana. Jotta sykemittariin tulisi vastaavat lukemat 
pelkällä fyysisellä rasituksella, joutuisi ponnistelemaan melkoisesti.    
 
 

 
Pohdittavaksi 
 

 Miksi sinua jännittää esiintyminen? 
 Mitä jännittäminen aiheuttaa? 
 Miten olet pyrkinyt tulemaan toimeen esiintymisjännityksen kanssa? 
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Esiintymisjännityksellä on fysiologinen tausta   
 
Havaitsemamme oireet johtuvat fysiologisista oireista, jotka esiintymisjännitys meissä 
laukaisee. 
 
Fyysiset oireet:  

 sydämenlyönnit tihenevät  
 adrenaliinitaso nousee  
 sokeria erittyy maksasta  
 insuliinia erittyy haimasta  
 punaisia verisoluja pernasta  
 hengitys nopeutuu  
 hapenotto lisääntyy  
 hiilidioksidia poistuu  
 verenkierto keskittyy sydämeen, aivoihin ja keskushermostoon   

 
Näistä oireista voidaan todeta, että itse asiassa kehomme pyrkii varsin 
tarkoituksenmukaisella tavalla lisäämään fyysistä ja psyykkistä vireystilaamme edessä 
olevassa tilanteessa.  Oireet tähtäävät suorituskyvyn nostamiseen, mutta ongelmaksi 
muodostuu se, että useimmat meistä kokevat oireet ongelmaksi.  Oireet mielletään 
selviytymisen esteeksi ja näin ajautuvat negatiiviselle tunnealueelle sekä itseään toteuttavien 
ennusteiden tielle.  Toisin sanoen ihminen ei voi onnistua, koska ei usko voivansa onnistua. 
Kokematon esiintyjä on tässä tilanteessa kuin vauhdinottoradan päässä suoritukseensa 
keskittyvä korkeushyppääjä, joka ajattelee: ”Ei onnistu, rima on minulle liian korkealla, yritän 
kyllä, vaikka se on turhaa!”  
 
Kokenut esiintymiskuumeensa hallitseva esiintyjä puolestaan pystyy kohonneen vireystilan 
avulla parempaan suoritukseen.  Hänelle esiintymisjännitys on normaali asiaan kuuluva 
ilmiö. Myös esitettävän asian hallinta vaikuttaa suoriutumiseen: hyvin hallittu asia tai tehtävä 
paranee, huonosti hallittu yleensä heikkenee. Eroja suhtautumisessa esiintymisjännitykseen 
voisi vaikkapa luonnehtia näin: kokemattomalle esiintyjälle jännitys on varoitusvalo, 
kokeneelle taas ”virta päällä” -valo, jonka kuuluukin syttyä vähän ennen esitystä. 
 
Väliintuleva muuttuja on siis: oma asennoituminen, kyky käsitellä omaa mielentilaa, joka 
ratkaisee, miten vireystila kanavoituu: 

 haitallisuus? 
 hyödyllisyys?   

 
Urheiluvalmennuksessa puhutaan usein optimaalisesta stressistä, jonka tiedetään 
parantavan onnistumisedellytyksiä.  Liiallinen jännitys helposti pilaa suorituksen.  Toisaalta 
haitallista on myös starttiapatia, oikean vireytyneisyyden puuttuminen.  Sama ajattelumalli 
pätee kaikkiin esiintymistilanteisiin.  Meidän ei siis tule pohtia, miten esiintymisjännityksestä 
voisi päästä eroon, vaan miten tulla sen kanssa toimeen ja jopa käyttää hyväksi sen 
positiivisia vaikutuksia. 
 
 

Kurjistumiskierre vai onnistumisputki?   
 
Se, että ihminen kokee esiintymisjännitystä, on normaalia.  Mutta jos se johtaa 
esiintymistilanteiden välttelyyn tai epäonnistumisiin, jotka johtuvat liiasta pessimismistä ja/tai 
yrityksen puutteesta, kierre on valmis: negatiiviset kokemukset varastoituvat, tämä taas lisää 
jännitystä edessä olevissa tilanteissa, mikä taas heikentää onnistumisennustetta jatkossa, 
mikä taas...   
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Esiintymisjännityksen negatiivinen kierre. 
 
Sama kierre voi toimia myös positiiviseen suuntaan. Jokaisella organisaatiolla tai ryhmällä 
tahtoo aina olla samat henkilöt, joille edustus- ja esiintymistehtävät kasautuvat (”mene sinä, 
kun olet ennenkin ollut” ja ”sinulla on sana hallussasi”).  Nämä ovat ihmisiä, joille kerääntyy 
positiivisia onnistumiskokemuksia, mikä helpottaa esiintymisjännityksen hallintaa, mikä 
johtaa uusiin onnistumisiin.  He ovat onnistumisputkessa. 
 
Jokainen meistä ratkaisee viime kädessä itse, kumpaan suuntaan kierre meitä vie. 
  

Esiintymisjännitys

Vetäytymisstrategia
Negatiivisten 
kokemusten 

varastoituminen  
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 Almonkari, Merja 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. 
Jyväskylä Studies in Communication 86. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
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 Pörhölä, Maili 1995. Yksin yleisön edessä. Esiintymisjännitykseen ja 
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Muistilista esiintymisjännityksen hallintaan 
 
 
Asenteet   

 Esiintymiskuume pitää hyväksyä luonnollisena asiana, sekä ymmärtää, että 
kyseessä on fysiologisesti ja psyykkisesti positiivinen valmiustila.  

 Esiintymisjännitystä kokeva, mutta sen hallitseva henkilö pystyy tilanteessa 
parempaa suoritukseen; kun taas negatiivisesti orientoitunut henkilö ”ei anna 
itsensä onnistua”, vaan ajautuu itseään toteuttavien ennusteiden 
oravanpyörään. 
 

 Itsetuntemus   
 Omia jännitysoireita voi oppia tarkemmin tuntemaan ja sietämään. Harjoitella 

voi myös turvallisissa olosuhteissa – vaikkapa alan kursseilla.  
 Huomion voi oppia suuntaamaan omaan sanottavaan – eikä omaan tunnetilaan 

ja olemukseen.  
 Kannattaa myös luoda realistinen käsitys siitä, missä määrin esiintymiskuume 

näkyy ulospäin ja missä määrin ei. Yleensä ei kannata selitellä yleisölle omaa 
jännitystään. Vaikka tämä voi olla esiintyjän kannalta terapeuttista, yleisö usein 
alkaa jännittää puhujan puolesta eikä tällöin niinkään kuuntele puhujan asiaa. 
 

Luottamus   
 On selvää, että kaikki ymmärtävät itseluottamuksen merkityksen (“oireet eivät 

estä minua onnistumasta”), mutta usein unohtuu oikeanlainen luottamus 
kuulijoihin. Nimittäin yleisö on aina esiintyjän puolella, ellei puhuja tahattomasti 
tai tahallaan jotenkin loukkaa yleisöä tai asetu sen yläpuolelle. 
 

Valmistautuminen   
 Huolellinen valmistautuminen parantaa onnistumisedellytyksiä.  
 Valmistaudu erityisen huolella esityksesi aloitukseen ja alkuvaiheisiin. 

Esiintymisjännitys on yleensä voimakkainta yleisön kohtaamisvaiheessa ja 
helpottuu huomattavasti jo muutaman minuutin kuluessa. 
 

 Myönteiset kokemukset   
 Esiintymistaito ei parane puhetilanteita välttelemällä. Hanki 

myönteisiä kokemuksia, joissa tiedät onnistuvasi 
esiintymiskuumeesta huolimatta.  

 Esiintymistilanteiden vältteleminen kasvattaa kielteiset kokemusten 
varastoa ja johtaa helposti kokemattomuuskierteeseen. 
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VII Äänenhuolto 
 
Anna Kuitunen 
 
 
 
 

Ääni on käyntikortti ja työväline 
 
 
Ihmiselimistö on kuin soitin. Ääni syntyy, kun uloshengityksen aikana ilma virtaa keuhkoista 
äänihuuliin saaden ne värähtelemään. Miesten äänihuulet värähtelevät keskimäärin sata 
kertaa sekunnissa ja naisten kaksisataa kertaa. Äänihuulista ilma kulkeutuu nenä- ja 
suuonteloihin, joissa se muokkautuu ja resonoituu. Suusta ulos purkautuva ääni on jokaisella 
yhtä yksilöllinen kuin sormenjäljet ja dna. 
 
Ääni on puhetta käyttävälle monella tapaa merkityksellinen. Äänellä on iso rooli esimerkiksi 
vuorovaikutuksessa ja sen onnistumisessa. Äänellä on merkitys paitsi teknisesti sanoman 
välittäjänä myös vahva nonverbaalinen ulottuvuus: äänenväri, -sävyt ja -voimakkuus kertovat 
usein enemmän kuin sanat. Ääni kertoo myös käyttäjänsä iästä ja sukupuolesta, sen kautta 
luodaan mielikuvia itsestä ja muista sekä välitetään tunteita.  
 
Äänen tulisikin olla sellainen, että sen kautta pystyy välittämään halutun viestin halutulla 
tavalla (Sihvo 2006, 20). Lähes kaikissa ammateissa ollaan vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa, joten ääni on monelle myös työväline. Tällöin äänen tulee pystyä venymään 
suorituksiin, joita työtehtävät edellyttävät. Ääni joutuu päivittäin erilaisten vaatimusten ja 
kuormituksen alle, ja sen tärkeyden huomaa usein vasta silloin, kun se ei toimikaan niin kuin 
sen pitäisi.  
 
 

Äänen huoltaminen kannattaa 
 
Tyypillisimpiä ääntä rasittavia tekijöitä ovat muun muassa meluisat, kaikuisat, pölyiset sekä 
huoneilmaltaan liian kuivat tilat. Ulkona puhuminen, etenkin metelin yli, rasittaa 
äänielimistöä. Niin ikään sairaudet, stressi, väsymys ja kiire tuntuvat äänessä. Edellisten 
lisäksi väärä äänentuottotapa hankaloittaa äänen toimimista. Koska naisten äänihuulet 
tekevät puolta ahkerammin töitä kuin miesten äänihuulet, rasittuvat ne myös enemmän 
(Sihvo 2006, 69).  
 
Rasittunut ja häiriöinen ääni kuulostaa usein käheältä, samealta tai rahisevalta ja aiheuttaa 
puhujalleen ikäviä tuntemuksia kurkussa. Jos ääni rasittuu riittävästi, saattaa se katkeilla ja 
kadota kokonaan ja äänihuuliin ilmestyy kyhmyjä tai polyyppeja. Mikäli ääni lähtee tai 
muuttuu ilman selkeää syytä (esimerkiksi flunssaa) tai se ei palaudu parissa viikossa, on 
syytä kääntyä lääkärin puoleen (Laukkanen & Leino 1999, 120). Äänilevon lisäksi tarvitaan 
usein ääniterapiaa, jossa yhdessä puheterapeutin kanssa harjoitellaan oikeaa ja turvallista 
äänentuottotapaa. Polyyppien kohdalla joudutaan joskus turvautumaan myös leikkaukseen.  
 
Ääntään kannattaa suojella ja huoltaa, vaikkei mitään ongelmia olisikaan. Kaikkein 
yksinkertaisimpia äänenhuoltotoimenpiteitä on nukkua ja levätä kunnolla sekä juoda 
riittävästi vettä. Kahvi, tee ja alkoholi sen sijaan kuivattavat limakalvoja ja aiheuttavat 
helposti närästystä, ja vatsasta nousevat hapot puolestaan voivat aiheuttaa tulehdusta 
kurkussa ja nielussa. Myös tupakointi kuivattaa limakalvoja ja edesauttaa tulehdusten 
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syntymistä. Erilaiset lihaskireydet etenkin niskan ja hartian seudulla aiheuttavat kireyttä 
myös äänessä, joten venyttely vapauttaa myös ääntä. Ihminen on fyysinen ja psyykkinen 
kokonaisuus; liikunta ja lihaskunnon parantaminen sekä mielen virikkeet vaikuttavat ääneen 
myönteisesti. Säännölliset ja terveelliset elämäntavat ja elämästä nauttiminen kohtuudella 
ovat äänellekin hyväksi.  
 
Äänelleen pitää olla armollinen – kuten itselleen muutenkin. Siltä ei pidä vaatia mahdottomia. 
Terve ja oikein tuotettu äänikin väsyy ja tarvitsee lepoa. Jokaisella on myös yksilöllinen 
puheentuottoelimistö, ja toisen ääni kestää luonnostaan paremmin kuin toisen (Laukkanen & 
Leino 1999, 106). Erilaiset ihanteet miellyttävän ja vakuuttavan kuuloisesta äänestä 
kannattaa jättää omaan arvoonsa, sillä esimerkiksi puhuminen itselle luonnottomalta 
korkeudelta voi johtaa ääniongelmiin (Sihvo 2006, 61).  
 
Ääntään voi yrittää säästää myös kiinnittämällä huomiota olosuhteisiin, joissa puhuu. 
Äänentoiston käyttäminen isoissa tiloissa on hyvä idea. Puhe-esitystilanteessa voi ääntään 
helliä puhumalla rauhallisesti ja tauottamalla puhettaan sekä hengittämällä kunnolla (Sihvo 
2006, 81–82). Erilaiset esitystä havainnollistavat tekijät kuten kuvat, musiikki ja yleisöä 
aktivoivat osiot antavat puhujalle mahdollisuuden olla välillä hiljaa.       
 
Äänihuulet ovat lihas siinä missä muutkin lihakset. Työssään tai harrastuksissaan paljon 
ääntään käyttävät voisivat ottaa mallia urheilijoista, jotka ennen ja jälkeen suorituksen 
huolehtivat lihaksistonsa verryttelemisestä. Äänen lämmittely ja avaaminen esimerkiksi 
ennen puhe-esitystä tai palaveria on paikallaan, etenkin jos kyseinen tapahtuma on heti 
aamutuimaan. Päivän päätteeksi kannattaa tehdä myös ääntä palauttavia harjoituksia. 
Samat harjoitukset sopivat sekä äänen avaamiseen että palautteluun.  
 
Tässä esimerkiksi Sihvon (2006) yksinkertainen ja turvallinen harjoitus: 

 puhalla ilmaa tehokkaasti ulos 
 huokaa syvään ja haukottele nautiskellen ääneen 
 venyttele raajojasi 
 hymähtele ja hyräile askelten rytmissä kävellessäsi 
 mumise sanoja hiljaa ja lievästi 
 hyräile laulumelodioita.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muistilista äänenhuoltoon 
 

 Lepuuta ääntäsi. 
 Säästä ääntäsi – puhutko tarpeettoman voimakkaasti tai nopeasti? 
 Huomioi olosuhteet – käytä tarvittaessa äänentoistoa tai kävele lähemmäs 

kuulijoita. 
 Vapauta niska- ja hartiaseudun jännitykset. 
 Lämmittele äänesi tarvittaessa. 
 Muista, että elämäntavat vaikuttavat myös äänen. 
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VIII Harjoitusohjeita 

 
 
 
 

Kokousharjoitukset 
 
 
Harjoitusten tarkoituksena on perehdyttää kurssin osanottajat kokousten yleiseen 
käytäntöön ja päätöksenteon menettelytapoihin. Kun asiat ratkaistaan kokousteknisin 
menettelyin, puheenjohtajan rooli korostuu voimakkaasti. Ei ole kuitenkaan syytä väheksyä 
muiden kokousosallistujien vaikutusmahdollisuuksia. Ryhmähän päätökset tekee – ei 
suinkaan puheenjohtaja. Kokouksen pääperiaatteena on enemmistön kannan mukaan 
toimiminen. Kokousta ei koskaan tulisi tarkastella vain muotoseikkoja painottaen: kokous 
muodostuu asioista ja niiden sisällöistä, kaikista mukana olijoista, heidän käyttämistään 
puheenvuoroista, vakiintuneista menettelytavoista ja lakien määräyksistä. 
 
Perustietojen hankkimiseksi on tarpeen oppia vakiintuneet kokoustavat. Näiden pohjalle 
jokainen voi rakentaa erilaisissa tilanteissa tarvitsemansa tapauskohtaiset menettelytavat. 
Tällaisia tulevaisuudessa eteen tulevia tilanteita voivat olla esimerkiksi määrämuotoiset 
kokoukset työpaikalla tai harrastustoiminnassa, asunto-osakeyhtiöiden kokoukset tai muut 
yhtiökokoukset ja kunnanvaltuuston kokoukset. 
 
Kokousharjoitusten käytäntö 
 
Kurssin kokousharjoitusten tavoite on helppo määritellä: jokainen harjoituksiin osallistunut 
osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana, kokousvirkailijana ja aktiivisena 
osanottajana.  
 
Puheenjohtajana toimimisessa oleellisinta on osata kokouksen avaamiseen, alkutoimiin ja 
päättämiseen liittyvät rutiinit sekä päätöksenteon (äänestykset ja vaalit) menetelmät. 
Kokousharjoituksissa asian esittelijänä toimii puheenjohtaja, ellei muusta esittelykäytännöstä 
erityisesti sovita. Puheenjohtaja pyrkii vastaamaan myös käsiteltävästä asiasta tehtäviin 
kysymyksiin ja kommentteihin. Tämä totuttaa puheenjohtajan huolehtimaan oikeista 
kokoustavoista ja harjaannuttaa hänet käyttämään tiiviitä vastaus- ja 
perustelupuheenvuoroja. 
 
Sihteerin rooli on toimia puheenjohtajan apuna puheenvuorojen sisältöä ja päätöksiä 
kirjattaessa, äänestysjärjestyksiä laadittaessa jne. Sihteerin paikka kokousharjoituksessa 
antaa hyvän näköalan myös puheenjohtajan taitojen harjoitteluun. Sihteeri seuraa 
kokousharjoituksen etenemistä tavallaan aitiopaikalta olematta kuitenkaan puheenjohtajan 
tavoin koko ajan huomion keskipisteenä. Varsinaisen pöytäkirjan laatimista ei sihteeriltä 
edellytetä. 
 
Osanottajan toiminnalla tarkoitetaan erilaisten puheenvuorojen käyttämistä (asiaa koskevat 
puheenvuorot, työjärjestyspuheenvuorot) ja kokouksen menettelytapojen tuntemista 
puheenjohtajan tavoin. Harjoituksen tarkoituksena on myös totuttaa käyttämään ex tempore 
-tyyppisiä mielipide-, kommentti- ja vastauspuheenvuoroja. Kokouksessa oman 
puheenvuoron valmisteluun on usein aikaa vain pari minuuttia, jos sitäkään. Tämän voi ottaa 
myös tilannevalmiusharjoituksena.  
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Valmistellut puhe-esitykset 
  
 
Kurssilla pidetään etukäteen valmisteltu 5–7 minuutin mittainen puhe-esitys, joka myös 
videoidaan. Harjoituksen tarkoituksena on kehittää taitoja julkisissa puhetilanteissa (mm. 
puheet, esitelmät, alustukset), joissa yhdellä henkilöllä on puhujan rooli ja muut ovat 
keskittyneet pääosin kuuntelemiseen. Harjoituksessa keskeistä on myös osanotto esityksistä 
käytäviin arviointikeskusteluihin. 
 
Aihetta valitessasi pohdi tavoitteitasi: haluatko kertoa uutta tietoa (tiedottava puhe), vaikuttaa 
mielipiteisiin ja/tai käyttäytymiseen (taivuttava puhe) vai viihdyttää kuulijoita (tilannepuheet ja 
viihdyttävät puheet) 
 
Puhe-esitykseen valmistautuessasi pohdi seuraavia seikkoja: 
 
1. Yleisöanalyysi: kenelle puhut? 
 
Perusoletus on, että puheen kohderyhmä on oma harjoitusryhmä. Puhujan tulee siis ottaa 
huomioon kuulijakunnan tausta, koulutus, ikärakenne, sukupuolijakauma, ennakkotiedot ja 
odotukset, jotka kaikki vaikuttavat kuulijakunnan kiinnostuneisuuteen ja asennoitumiseen 
esitettävää asiaa kohtaan. Tämän perusteella puhuja valitsee käsittelytavan ja tyylin, jolla 
hän lähestyy aihettaan. Kuulijoiden lähtökohdista on myös pitkälti ratkaistava sisällön 
vaikeustaso, esimerkkien luonne sekä käytettävä erikoisterminologia. 
 
Sinänsä on aivan yhtä mielekästä valita kuulijakunnalle tuttu tai vieras aihe, kunhan 
perusanalyysi tehdään tämä huomioon ottaen. Yleisimpiä ovat olleet tekniikkaan liittyvät 
aiheet, mutta paljon on puhuttu myös yhteiskunnallisista aiheista, taiteista, urheilusta tai 
harrastuksista. Jos puhuja haluaa, hän voi suunnata esityksensä myös jollekin oletetulle 
kohdeyleisölle (tietyssä tilaisuudessa paikalla oleville, yrityksen johtoryhmälle tms.). Oletetun 
yleisön tulee kuitenkin olla sellainen, jonka puhuja reaalimaailmassa saattaisi kohtuullisessa 
lähitulevaisuudessa kohdata. Jos puhuja haluaa käyttää tätä vaihtoehtoa, hänen tulee 
esityksensä alussa kertoa tästä yleisölle. 
 
2. Esitystapa 
 
Puheenvuoro pidetään jäsentelyn mukaan, ja pääkohdat sisältävä tukisanalista saa olla 
mukana. Useimmat meistä tarvitsevat muistintukea riittävän sujuvuuden ja 
johdonmukaisuuden saavuttamiseksi. Kuitenkin tukisanalista on tarpeeksi viitteellinen 
apuväline, jotta spontaanisuus ja yleisökontakti säilyvät. Älä siis kirjoita puhetta sanasta 
sanaan paperille ja lue äänen. 
 
3. Puhekieli 
 
Tavoitteena on käyttää puhekieltä eli kuunneltavaksi tarkoitettua puhetta. Käytettävän 
puhekielen virallisuuden aste voi paljonkin vaihdella aiheen ja mahdollisesti oletetun 
kuulijakunnan mukaan. 
 
4. Havainnollistamisen vaihtoehdot 
  

 kielellinen havainnollistaminen 
 nonverbaalinen havainnollistaminen 
 av-aineiston käyttäminen 
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Näistä jälkimmäisin yleensä muistetaan suunnitella parhaiten. Kielellisen ja nonverbaalisen 
havainnollisuuden merkitystä ei kuitenkaan pidä väheksyä. Puhujan kannattaa herättää 
mielikuvia, kertoa esimerkkejä, kokemuksia ja tapauskuvauksia sekä rinnastaa ja vertailla 
yhteenkuuluvia asioita.  
 
Varsinainen audio-visuaalinen aineisto tarkoittaa muun muassa PowerPoint-esityksiä, kuvia 
ja kaavioita, ääni- ja videomateriaalia, monisteita ja esineitä. Havainnollistamista ei tule 
suorittaa itsetarkoituksellisesti, mutta tarkoituksenmukaisesti valittu sisältöä monipuolistava 
aines ja av-materiaali tekevät puheesta helpommin kuunneltavan: ne herättävät tehokkaasti 
yleisön mielenkiinnon ja ylläpitävät sitä. 
 
Arviointi 
 
Kaikki puhe-esitykset videoidaan kokonaisuudessaan. Arviointikeskustelun pohjaksi 
katsotaan video. 
 
Arviointi suoritetaan rakentavan kritiikin näkökulmasta, jolloin oleellista on tuoda esille 
puhujaa tukevia arvioita ja näkemyksiä eli osoittaa puhujalle, missä hän onnistui. Toisaalta 
puutteisiin ja suoranaisiin virheisiinkin tulee puuttua. Ne tulee kuitenkin suhteuttaa puheen 
kokonaisuuteen, jolloin voidaan välttää vähämerkityksisten yksityiskohtien paisuminen 
suhteettomuuksiin. Puheen arvioinnissa spekuloinnillakin on sijansa. Arviointikeskustelussa 
voidaan tuoda esille esitystapaan ja sisältöön liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tämä 
voidaan tehdä asettamatta toista mallia toisen edelle. 
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Neuvotteluharjoitukset  
 
 
Harjoituksen lähtökohtana on tutustuttaa osanottajat neuvottelun keskeisiin käsitteisiin ja 
perehdyttää käytännössä suunnitelmallisen neuvottelutilanteen läpikäymiseen. 
Neuvotteluharjoituksissa harjoitellaan perustelujen ja vastaperustelujen esittämistä 
päätöksentekotilanteissa, joissa osanottajien näkökannat poikkeavat toisistaan ja joissa 
ongelmana on yhteistyö- ja vaikuttamispyrkimysten yhteensovittaminen.  
 
Harjoitusten tarkoituksena on myös havainnollistaa kokous- ja neuvottelutilanteen eroja 
päätöksentekoprosessina. Harjoitusten päävaiheet ovat valmistelu, varsinainen neuvottelu ja 
arviointikeskustelu.  
 
Valmistelu 
 
Sovittavan työnjaon mukaan taustaryhmät kokoontuvat ennen harjoitusta suunnittelemaan 
toimintaansa edessä olevassa neuvottelussa. Olennaista on selvittää taustaryhmän ajamat 
tavoitteet ja perustelut niille sekä taustaryhmän/neuvottelijan valtuudet. Yhtä tärkeää on 
pyrkiä ennakoimaan tulevan neuvottelun kulkua ja mahdollisia esille tulevia pulmatilanteita..  
 
Varsinainen neuvottelu 
 
Varsinaiseen neuvotteluun ottaa osaa yksi edustaja kustakin taustaryhmästä. He käyttävät 
hyväkseen omaa valmisteluaan yhteisten päätösten aikaansaamiseksi nyt uudessa 
tilanteessa. Nämä varsinaiset neuvottelijat käyvät yhdessä läpi neuvotteluprosessin ja 
tekevät yhteisen päätöksen neuvoteltavista kysymyksistä. On tietysti myös mahdollista, 
etteivät neuvottelijat saa aikaan yhteisymmärrystä neuvottelun keskeisessä 
kysymyksessä/kysymyksissä ja neuvottelu päättyy umpikujaan. 
 
Neuvottelun aikana taustaryhmien muut jäsenet seuraavat neuvottelua ja tekevät havaintoja 
neuvottelun jälkeen käytävää arviointikeskustelua varten. Arvioijat ja vetäjä eivät puutu 
millään tavoin neuvottelun kulkuun. 
 
Arviointikeskustelu 
 
Neuvottelun jälkeen käydään toteutettu neuvottelu yhteisesti läpi. Apuna käytetään 
neuvottelijoiden kommentteja ja kokemuksia, arvioijien muistiinpanoja sekä videota. 
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