
KOKOUSKÄYTÄNNÖT 
Tietopaketti yhdistyksen vuosikokouksen järjestämisestä: mitä tapahtuu ennen kokousta, kokouksen aikana 

ja kokouksen jälkeen. Entä mitä puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviin kuuluu? 

Ennen kokousta 
Vuosikokous on yhdistysten jäsenten kokous, jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokous on 

tyypillisesti kerran vuodessa. Hallituksella voi olla vuodessa useampia kokouksia. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: laillisuus ja päätösvaltaisuus, toimintakertomus sekä 

tilintarkastajien lausunto kuluneelta kaudelta, ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Sitten 

päätetään, saako hallitus vastuuvapauden. Lopuksi valitaan uudet hallituksen jäsenet. 

Ennen vuosikokousta hallitus valmistelee tilinpäätöksen: kirjanpito ja allekirjoitetut kokouspöytäkirjat 

toimitetaan tilin- tai toiminnantarkastajalle. 

Seuraavaksi kutsutaan kokous koolle kuten yhdistyksen säännöt määräävät. Jäsenille toimitetaan 

kokouskutsu ja esityslista hyvissä ajoin. Niissä lukee kokouspäivämäärä, kellonaika ja paikka. Yleensä vain 

jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on päätösvalta kokouksissa. 

Kokouksen käytännön järjestelyitä ovat myös tarjoilut, kokoustilan varaus, mahdolliset tulkit, 

kokousmateriaalien valmistelut ja tarvittaessa monistaminen jäseniä varten. 

Asialista vai esityslista? 
Jäsenille pitää aina ilmoittaa, mitä asioita kokouksessa käsitellään. 

Asialista on yksinkertainen. Kokouksessa käsiteltävät asiat on listattu lyhyesti otsikoina. 

Esityslistaa käytetään silloin, kun kokouksen asioita on jo valmisteltu pidemmälle. 

Kokouksen kulku 
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Jos kyse on esim. vuosikokouksesta, seuraavaksi valitaan 

kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus määritellään yhdistyksen omissa säännöissä. Säännöissä voidaan 

määrätä esimerkiksi se, milloin kokouskutsu lähetetään ja kuinka monta jäsentä pitää olla paikalla 

kokouksessa, jotta se on päätösvaltainen. Kokouksessa käsiteltävät päätösasiat pitää myös ilmoittaa 

etukäteen. 

Seuraavaksi valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Sihteeri ei voi tarkastaa omaa pöytäkirjaansa. 

Osallistujat hyväksyvät esityslistan. Jos esityslistaan on muutoksia, tässä vaiheessa kannattaa ilmoittaa ne. 

Sitten hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Jos siihen tulee korjauksia, ne merkitään nykyisen 

kokouksen pöytäkirjaan. 

Ilmoitusasiat ovat tiedoksiantoja, esim. puheenjohtaja osallistui johonkin tilaisuuteen, yhdistys on saanut 

kutsun jonnekin tai tulossa on jokin tapahtuma. Näistä asioista ei tehdä päätöksiä. 

Kokouksen varsinaiset päätösasiat käsitellään jokainen omana kohtanaan. Niistä tehdään päätökset ja ne 

merkitään pöytäkirjaan. 

Kohdassa “Muut asiat” käsitellään juuri ennen kokousta tai kokouksen aikana esille tulleet asiat, joita ei ole 

valmisteltu 



Lopuksi puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Kokousteknisiä asioita ovat työjärjestyspuheenvuoro, eriävä mielipide ja vastalause: 

Silloin kun keskustelu menee sivuraiteille tai haluat pyytää esim. taukoa tai asian lykkäystä, voit pyytää 

työjärjestyspuheenvuoroa. 

Jos joku jäsen on eri mieltä päätöksestä, hän voi pyytää pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen. Silloin 

hän ei ole vastuussa kokouksessa tehdystä päätöksestä. 

Toinen vaihtoehto on vastalause. Se merkitään heti pöytäkirjaan ja kokouksen jälkeen pöytäkirjan liitteeksi 

toimitetaan vastalause kirjallisena. Eriävän mielipiteen tai vastalauseen jättänyt jäsen joutuu kuitenkin 

noudattamaan kokouksessa tehtyä päätöstä. 

Kokouksen jälkeen 
Kokouksen jälkeen sihteeri tekee pöytäkirjan. Pöytäkirjaan kirjoitetaan kokouksen kulku, ilmoitusasiat, 
tehdyt päätökset ja muut asiat. Pöytäkirjan alkuun merkitään mielellään seuraavat asiat: 
 

 mikä kokous kyseessä (vuosikokous tai hallituksen kokous esimerkiksi), 

 yhdistyksen nimi 

 kokouksen aika (päivämäärä, alkamis- ja päättymiskellonaika), 

 kokouksen paikka 

 osanottajat, joiden kohdalle merkitään myös, kuka on puheenjohtaja ja kuka sihteeri 
 
Kun pöytäkirja on valmis, pöytäkirjan tarkastajat lukevat sen läpi ja kommentoivat, jos siitä puuttuu jotain. 
 
Viimeiseksi pöytäkirjaan merkitään puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset. 
Pöytäkirjat laitetaan hyvään talteen, esimerkiksi omaan mappiinsa. Yhdistyksen tilintarkastaja tai 
toiminnantarkastaja tarvitsee niitä myöhemmin. Kokouksen jälkeen aletaan toteuttaa pöytäkirjaan 
merkittyjä päätöksiä. 
 
Jos kokouksen päätöksissä sattuu olemaan jotain huomautettavaa, jäsen voi nostaa moitekanteen. 
Moitekanteen voi nostaa, jos jokin kolmesta seikasta täyttyy: 
 

1. päätöstä ei tehty asianmukaisessa järjestyksessä; 
2. päätös on lain vastainen tai  
3. päätös on yhdistyksen sääntöjen vastainen. 

 
Moitekanne pitää nostaa kolmen kuukauden kuluessa yhdistyksen kotipaikan alioikeuteen. 
Jos kokouksessa on tehty päätös, joka loukkaa jonkun henkilökohtaista oikeutta tai heikentää jonkun jäsenen 
asemaa, silloin kyseessä on mitätön päätös. Yhdistyksen jäsen tai yhdistyksen ulkopuolinen henkilö voi viedä 
päätöksen käräjille ja oikeus mitätöi sen. 
 

Kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja 
Puheenjohtaja on yleensä se, joka kutsuu kokouksen koolle. Kokoustilanteessa puheenjohtaja ohjaa 

kokouksen kulkua esityslistan mukaan. On tärkeää, että puheenjohtaja itse tutustuu esityslistaan huolellisesti 

ennen kokousta. 

Hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja vetää kokousta, mutta esimerkiksi vuosikokouksessa 

kokouksen puheenjohtaja on mieluummin hallituksen ulkopuolinen henkilö. 



Puheenjohtaja vetää päätösasian käsittelyä. On tärkeää, että puheenjohtaja tietää, miten asian käsittely 

normaalisti etenee. Ensin asia esitellään, sitten puheenjohtaja avaa keskustelun ja päättää sen. Keskustelun 

lopuksi todetaan syntyneet ehdotukset ja tehdään päätös. Jos tarvitaan äänestys tai vaali, puheenjohtaja 

vetää sitä. Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan kanta ratkaisee. 

Puheenjohtaja seuraa päätösasian keskustelua yleensä neutraalisti ja kirjoittaa itselleen muistiinpanoja 

puheenvuoroista ja osallistujista. On tärkeätä että puheenjohtaja seuraa keskustelua tarkkaan ja pysyy 

kärryillä jäsenten ehdotuksista. 

Puheenjohtaja voi osallistua keskusteluun tasavertaisena jäsenenä. Silloin hän pyytää omat puheenvuoronsa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. Hyvä tapa on, että puheenjohtaja odottaa omaa puheenvuoroaan eikä etuile. 

Puheenjohtajalla on oikeus myös rajoittaa toisten puheenvuoroja, jos keskustelu menee asiattomaksi tai 

alkaa rönsyillä liikaa.  

Kokouksen jälkeen puheenjohtaja huolehtii pöytäkirjan laatimisesta. Hän myös valvoo, että kokouksen 

päätökset pannaan toimeen. 

Kokouksen toimihenkilöt: sihteeri 
Sihteerin tehtävänä on valmistella kokouksen esityslista. Hän lähettää myös kokouskutsun. Sihteeri huolehtii 

kokouksen järjestelyistä: tietotekniikasta, papereista, muista tarvittavista välineistä. 

Sihteerin tärkein tehtävä on dokumentoida kokouksen keskustelu. Hän kirjaa ylös ehdotukset, kannatukset, 

muutosehdotukset ja päätökset. Sihteeri saa osallistua keskusteluun tasavertaisena jäsenenä. 

Sihteeri ja puheenjohtaja tekevät usein tiivistä yhteistyötä. Puheenjohtaja voi ilmoittaa sihteerille, miten 

asiat merkitään pöytäkirjaan. Sihteeri voi myös pitää kirjaa pyydetyistä puheenvuoroista, se auttaa 

puheenjohtajaa huomioimaan kaikki keskustelun osallistujat. 

Kokouksen jälkeen sihteeri tekee mahdollisimman pian kokouspöytäkirjan liitteineen ja pyytää siihen 

allekirjoitukset pöytäkirjan tarkastajilta sekä puheenjohtajalta. Lopuksi sihteeri arkistoi pöytäkirjan hyvään 

talteen. 


