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Kokousmateriaalia arvostavasta 

vuorovaikutuksesta



Johdanto

Kokoukset, palaverit ja erilaiset työryhmä-
kokoontumiset ovat keskinen osa edustuk-
sellista kuntademokratiaa. Eri tavalla ajat-
televat koontuvat puolustamaan kantaansa 
ja vastustamaan huonoiksi ideoiksi koettuja 
asioita. Toisinaan käsittelyssä on niin kuu-
mia perunoita, että puheenvuorot menevät 
tunteisiin, eikä aina iskuilta vyön alle vältytä.

Lähtökohtaisesti kokouksissa on tarkoitus 
saada päätöksiä aikaan – ei loukata kans-
saihmisiä. Espoon kaupunginhallitus antoi 
Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoi-
mikunnalle tehtäväksi kehittää kunnallisia 
luottamushenkilöitä koskeva sisäisen sovit-
telun toimintaohje, joka ei pyri pureutumaan 
vain akuutisti tulehtuneisiin tilainteisiin, 
vaan pidemmällä tähtäimellä parantamaan 
espoolaista luottamushenkilökulttuuria ja 
arvostavaa vuorovaikutusta.

Osana tätä luottamushenkilökulttuurin 
parantamista teimme podcastin, jossa 
asiantuntijoiden avulla käymme lävitse 
erityisen haastavia kokoustilanteita ja -kult-
tuureja. Podcastissa käydään lävitse samoja 
teemoja, joita tässä kirjallisessa muodossa 
olevassa materiaalissa, ja se on kuunnelta-
vissa Espoon kaupungin kotisivuilta. Harri 
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Puheenjohtajana 
kokouksessa / tilaisuudessa

Oman roolin tiedostaminen, tunnistaminen 
ja ottaminen kokouksen puheenjohtajana 
tai tilaisuuden vetäjänä vaikuttaa suuresti 
siihen, miten ryhmä onnistuu tehtävässään. 

Puheenjohtajan tehtävä pohjautuu ryhmän 
tehtävään ja tavoitteeseen. Puheenjohtajan 
tehtävänä on varmistaa, että asialistalla ole-
vat asiat tulevat käsiteltyä ja asiat menevät 
eteenpäin. Puheenjohtaja ohjaa kokouksen 
kulkua ja varmistaa, että kokouksessa jokai-
sella on turvallinen ja luottavainen olo. 

Puheenjohtajan roolin vastuullinen ottami-
nen ilmenee mm. kehonkielessä, ilmeissä, 
äänenkäytössä, tilankäytössä ja reviirin 
ottamisessa (ns. statusilmaisu).

Roolinsa tunnistaneen puheenjohtajan 
toiminta näyttäytyy ulospäin rauhallisina 
liikkeinä, keskittyneenä ja selkeänä puheena 
sekä avoimena ja ryhdikkäänä asentona. 
Hänen äänenkäyttönsä on harkittua ja 
kuuluvaa. Sanavalinnat ovat punnittuja ja 
täsmällisiä. Ryhmän jäsenille tämä kaikki 
viestii, että puheenjohtaja tietää tehtävänsä 
ja haluaa hoitaa sen kunnialla.

Arvostavaa vuorovaikutustapaa toteuttava 
puheenjohtaja on samalla kiinnostunut tois-
ten näkemyksistä. Hän kuuntelee tarkkaan 
muita. Oman roolin ottaminen (ja rakentava 
ns. korkeamman statusilmaisun käyttämi-
nen) ei siis tarkoita muiden latistamista tai 
vähättelyä. 

Ryhmän jäsenten puheenvuoroissa puheen-
johtaja poimii toiveita, ideoita ja työsken-
telyä eteenpäin vieviä näkemyksiä. Hän 
tukee ryhmän päämäärän saavuttamista 
nostamalla tällaisia teemoja käsittelyyn. 
Puheenjohtaja arvostaa erilaisia näkemyksiä 
eikä tee tulkintoja osallistujien sanomisista. 
Hän pyytää tarkentamaan tai selventämään 
epäselvää asiaa. 

Tarvittaessa roolinsa ottava puheenjohtaja 
pystyy myös tehokkaasti rajaamaan ei-toi-
vottuun tai hyödyttömään suuntaan etene-
vää tilannetta. Kuullessaan puheenvuoroissa 
ja keskusteluissa juuttumista ongelmien 
kuvaamiseen hän ohjaa osallistujat suun-
taamaan työskentelyä rakentavien ehdo-
tusten tai ratkaisujen etsimisen suuntaan. 
Puheenjohtaja voi esimerkiksi kommentoida 
ja kysyä:
- Kuulostaa kiinnostavalta! Mitä ratkaisuja 

haluaisit ryhmämme ehdottavan tuohon 
ongelmaan?

- Kiitos näkemyksestä! Monet meistä tun-
nistavat tuon pulman. Minkälaiset asiat 
mielestäsi lieventäisivät noita harmeja?

Kaikki edellä kuvattu käytös mallintaa ryh-
män jäsenille sitä, miten tässä ryhmässä 
toimitaan.



Kokoontuvan ryhmän 
normit

Ryhmän normit ovat epävirallisia käyt-
täytymismalleja, jotka kertovat, mikä 
ryhmässä on sallittua ja mikä ei. Normit 
muodostuvat nopeasti, minkä jälkeen 
niitä on hankalampi muuttaa. Niihin voi 
vaikuttaa ennakoivasti mm. seuraavilla 
tavoilla. 

Ryhmän yhteinen tavoite kannattaa sanoa 
ääneen ja käsitellä yhdessä. Puheenjohtaja 
voi lukea virallisen tehtävänannon tms. 
ääneen, ja kysyä kaikilta näkemyksiä siitä, 
mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten 
ryhmän on hyvä tehtävänsä toteuttaa.

Aloittavan (tai täydentyvän/uudistuvan) 
ryhmän kanssa kannattaa käsitellä yhdessä 
ryhmän jäsenen roolia. Puheenjohtaja voi 
kysyä ryhmältä näkemyksiä siitä, mikä on 
onnistunutta ryhmän jäsenen toimintaa. 

Jos jäsenen vastuu/rooli tai jäseneltä 
edellytettävä toimintatapa on jo virallisesti 
määritelty, niin se kannattaa lukea ääneen 
tai kerrata. Tämän jälkeen puheenjohtaja 
herättelee keskustelua, mitä tämä määrit-
tely tarkoittaa käytännössä. 

- Mitä toivot minulta työskentelyn edistä-
misen suhteen? Entä mahdollisiin hanka-
luuksiin puuttumisessa?

Puheenjohtajan kannattaa myös hiukan 
avata omaa taustaansa ja tulokulmaansa 
ryhmän toimeksiannon mukaisin asioihin. 
Samoin hänen on hyvä kertoa omat odo-
tuksensa ryhmän jäsenille ja ryhmän toi-
minnalle. Tällainen selkeä määrittely on osa 
1-kohdassa kuvattua roolin ottamista.

Ryhmän työskentelyn käynnistyessä on hyvä 
käsitellä myös jäsenten odotukset yhteiselle 
työskentelylle ja ryhmälle kokonaisuutena. 
Osallistujat voivat myös kertoa, miksi ryhmän 
tavoite tai käsiteltävät asiat ovat heille henki-
lökohtaisesti tärkeitä. Tämä tuo jokaisen osal-
listujan ihmisenä näkyväksi muille ja auttaa 
heitä ymmärtämään osallistujan tulokulman 
ryhmän teemoihin. Myöhemmin hänen 
puheenvuoronsa ymmärretään paremmin tätä 
hänen kertomaansa taustaa vasten. 

Ryhmän henkeä rakentava aloitus on, että 
puheenjohtaja pyytää jokaista jäsentä vuo-
rollaan kertomaan, mitä osaamista, tietoa 
tai asennetta tämä tuo ryhmään ja ryhmän 
työn sisältöön. Samalla ryhmä saa käsityk-
sen ryhmän ja sen jäsenten vahvuuksista. 
Käsittelytapa auttaa jäseniä myös suhtautu-
maan toisiinsa arvostavasti, koska he kuule-
vat toistensa taidoista ja taustoista sellaisia 
asioita, joita eivät luultavasti olisi arvanneet.

Puheenjohtaja voi jo tässä vaiheessa enna-
koivasti nostaa esiin, minkälaista toimintaa 
ryhmän jäseneltä hän ei tule hyväksymään. 
Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos 
käsiteltävien teemojen luonteen vuoksi on 
ennakoitavissa, että jatkossa tulee kiihtyneitä 
kommentteja tai voimakkaita mielipiteitä.

Samoin kuin ryhmän jäsenen rooli, niin myös 
puheenjohtajan roolin/tehtävän määrittely 
kannattaa käsitellä yhdessä. Samassa yhtey-
dessä puheenjohtaja voi kertoa, miten aikoo 
tehtävän hoitaa. Hänen kannattaa samalla 
kysyä ryhmän jäsenten toiveita toiminnalleen 
puheenjohtajana. Hyviä repliikkejä ovat esi-
merkiksi:
- Miten mielestäsi voin parhaiten auttaa 

puheenjohtajana meitä onnistumaan 
tehtävässämme?



Ryhmää voi myös pyytää tekemään yhteisen 
työskentelyn pelisäännöt. Tällaista yhdessä 
sovittua toimintatapaa on korkea kynnys 
rikkoa. Kun yksilö pääsee vaikuttamaan 
ryhmänormin syntyyn, hän sitoutuu siihen 
paremmin itsekin. Mahdollisia pelisääntöjen 
teemoja:
- Miten huolehdimme hyvästä työskentelyil-

mapiiristä?
- Millaista vuorovaikutusta toivomme toisil-

tamme?
- Miten arvostava vuorovaikutus näkyy 

työskentelyssämme?
- Miten jaamme tietoa toisillemme?
- Mitä sovimme aikataulutetusta keskuste-

lusta ja toisaalta vapaammasta juttelusta 
aiheen ympärillä?

- Mikä on meillä sallittua ja mihin taas on 
syytä puuttua?

- Miten toimitaan, jos on kokouksen aikana 
pakko ottaa vastaan puhelu, tai ottaa 
tauko huolta tai epätietoisuutta herättävän 
asian suhteen? Milloin poistutaan kokous-
tilasta?

- Miten toimimme, kun meille tulee erilaisia 
mielipiteitä tai teema sisältää tunnela-
tauksia?

Puheenjohtajan kannattaa heti todeta, 
että hän tulee kokouksissa keskeyttämään 
epäasiallisen, loukkaavan tai rasistisen 
käytökseen välittömästi. Samoin hän tulee 
toimimaan nollatoleranssilla päälle huute-
lun, nimittelyn ja hälinän suhteen. 

Tässä vaiheessa on hyvä käsitellä sananva-
pauden ja loukkaavan puheen ero. Puheen-
johtaja voi todeta, että osallistuja voi tuntea 
erilaisia tunteita, puhua vihaisesti, antaa 
kritiikkiä tai olla eri mieltä. Sen sijaan hen-
kilöön kohdistuvaa epäasiallista tai vähätte-
levää puhetta ei hyväksytä. Ryhmän on hyvä 
käsitellä ennakoivasti tätä rajanvetoa. 

Puheenjohtaja voi kysyä jokaisen osallistujan 
näkemyksiä aiheesta esimerkiksi seuraavalla 
tavalla:
- Mitä sinulle käytännössä merkitsee, että 

puhumme rakentavasti vaikka olisimme eri 
mieltä?

- Millainen puhetapa meillä voisi olla louk-
kaavaa eli sellaista, mitä emme hyväksy?

- Minkälaiseen toimintaan ja puheeseen 
edellytätte, että puheenjohtajana puutun?

Puheenjohtajana ei siis tule pelätä käsit-
teiden aktiivista määrittelyä ennen kuin 
asia mahdollisesti nousee esiin. Jos teema 
kuitenkin aktivoituu, niin puheeksi otta-
minen on helpompaa ja puheenjohtaja voi 
viitata aiempaan keskusteluun tai tehtyyn, 
yhteiseen määrittelyyn.

Vinkki 
Puheenjohtajalla voi olla pelisääntöjä 
laadittaessa apuna ohje ”Arvostava vuoro-
vaikutus ja luottamushenkilöiden häirin-
tätapausten käsitteleminen”. Koska kaikki 
eivät ohjetta lue, kannattaa ottaa ohjeesta 
arvostavan vuorovaikutuksen elementtejä 
ja tehdä niistä diaesitys. Puheenjohtaja 
voi kertoa sen kautta, että näiden arvojen 
mukaan meidän tulee toimia. 

Vinkki 
Ryhmän aloitustapaamiseen on suo-
siteltavaa valita kokoushuoneen sijaan 
miellyttävä, mieleen jäävä paikka tai muu 
epämuodollinen aloitustapa. Lisäksi kan-
nattaa varata riittävästi aikaa yllä kuvattu-
jen asioiden käsittelyyn. Tämä ajankäyttö 
ja vaivannäkö maksaa itsensä yleensä 
takaisin parantuneena ryhmähenkenä ja 
vähempinä ongelmina. 

Vinkki 
Puheenjohtajan on myös hyvä luoda riit-
tävä kontakti ryhmän jokaiseen jäseneen. 
Tämän voi tehdä mm. puhelimitse Skypen 
välityksellä tai lyhyellä epävirallisella 
kohtaamisella. Jos myöhemmin tarvitaan 
kahdenkeskistä keskustelua, pelisääntöi-
hin viittaamista tai tiukempaa puheeksi 
ottamista, se on helpompaa ja tehok-
kaampaa tehdä, kun molemminpuolinen 
kontakti on jo olemassa. 



Kokouksen tai 
kokoontumisen puitteet

Kokoustilalla on vaikutusta kokouksen 
jouhevaan sujumiseen. On tärkeää, 
että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa 
eli esimerkiksi kukaan ei istu pylvään 
takana. 

Puheenjohtajan on hyvä tulla ajoissa paikalle 
ja vaikuttaa asetelmaan niin, että kukaan 
ei istu yksikseen kaukana muista. On hyvä 
varmistaa, että kaikille osallistuville on 
paikka. Hyvä keino on esimerkiksi nimetä 
paikat. Pyöreä tai ellipsin muotoinen pöytä 
edesauttaa dialogia ja kuuntelua. Pitkä pöytä 
taas korostaa puheenjohtajavetoisuutta.

Puheenjohtajan kannattaa valita sellainen 
paikka, josta hän näkee kaikki ja siten hän 
voi hyvin ohjata tilannetta. Kokouksen alussa 
puheenjohtaja toivottaa tervetulleeksi ja luo 
kontaktin tulijoihin. Leppoisa arkijutustelu 
pohjustaa rentoa ilmapiiriä. Monesti se 
tunnelma, jolla kokous aloitetaan vaikuttaa 
kokouksen kulkuun. Hyvä keino vaikuttaa 
ilmapiiriin on ottaa kokouksen alussa joita-
kin myönteisiä asioita tai onnistumisia esille. 

Ongelmien ehkäisy 
kokoustilanteessa

Kokouksen alussa voi olla hyvä kerrata 
työskentelyn pelisäännöt. Puheen-
johtajan on myös huolehdittava, että 
puheenvuoroja jaetaan tasapuolisesti ja 
jokainen tulee kuulluksi. 

Osallistavia menetelmiä voidaan käyttää 
apuna ja varmistaa, ettei muutama ihmi-
nen hallitse keskustelua. Osallistavista 
menetelmistä esimerkkinä mainittakoon 
parikeskustelut sekä idea- ja kommentti-
kierrokset. Tietyn teeman kohdalla voidaan 
eritellä siihen liittyvät huolet tai ongelmat ja 
toisaalta ratkaisut ja toimet. Nämä voi tehdä 
samanaikaisesti kahdelle fläpille, jolloin 
ongelmia ja ratkaisuja käsitellään samaan 
aikaan. Tämä laajentaa yhteistä ymmärrystä 
aiheesta.

Puheenjohtajan on hyvä myös rajoittaa liian 
pitkiä puheenvuoroja, tehdä yhteenvetoja 
asioista ja varmistaa, että asiassa siirrytään 
eteenpäin. Puheenvuorojen pituuden tai 
maksimipituuden määrittely voi olla hyödyl-
listä. 

Puheenvuorojen rajoittamisessa voidaan 
käyttää apuna myös ajastettuja puheen-

vuoroja eli jokaisella osallistujalle annetaan 
tietyn mittainen aika puhua tietystä asiasta. 
Puheenjohtaja voi myös pyytää kiteyttämään 
ja tarkentamaan. Kokousta ohjataan aika-
tauluun ja käsittelemättä oleviin teemoihin 
viittaamalla. 

On tärkeää, että ryhmä ottaa kulloisenkin 
puhujan tosissaan. Puheenjohtajan tulee 
välittömästi puuttua päälle huuteluun ja 
muistuttaa työskentelyn pelissäännöistä. 
Eleillä ja ilmeillä voidaan osoittaa toista 
kohtaan arvostusta ja kiinnostusta. Aidon 
kuuntelun avulla voidaan ymmärtää mikä on 
henkilön ydinviesti.  Avoimen vuorovaiku-
tuksen avulla asioista voidaan puhua ja olla 
eri mieltä ilman epäasiallista käytöstä, jota 
on esimerkiksi huokailu, puhaltelu ja kuis-



Vaihtoehtoja ongelmien 
ilmaantuessa

1. Välitön puuttuminen asiattomuuksiin
Puheenjohtajan kannattaa reagoida heti ja 
muistuttaa kokouksen tai ryhmän pelisään-
nöistä sekä jäsenen roolista, vastuista ja 
oikeuksista. Sen voi tehdä esimerkiksi seu-
raavalla tavalla:
- Huomaan, että tämä aihe on tunteita 

nostattava. Siksi muistutan, että olemme 
alussa sopineet yhteisistä pelisäännöistä 
ja keskustelleet siitä, miten toimimme, 
vaikka olisimme eri mieltä asioista. Tämä 
koskee meitä kaikkia.

kuttelu. Viimeksi mainittujen ilmaantuessa 
puheenjohtaja voi kysyä osallistujalta suo-
raan, mikä hänen oma näkemyksensä on, tai 
mitä hän toivoo asian käsittelyltä. 

Kokouksen lopussa kannattaa yhteisesti 
arvioida miten kokous sujui. Jokaiselle osal-
listujalle annetaan mahdollisuus lyhyesti 
kommentoida sekä ehdottaa muutoksia. 
Puheenjohtaja voi kysyä suoraan jokaiselta 
osallistujalta:
- Mihin olet käydyssä kokouksessamme 

tyytyväinen? 
- Mitä meidän kannattaisi jatkossa muuttaa 

tai kehittää?
- Mitä voisimme tehdä eri lailla seuraavalla 

kerralla, järjestelyjen, työtapojen tai minun 
toimintani suhteen?

- Mitä uutta voisimme kokeilla tulevissa 
kokouksissa?

Näkemyksiä voi pyytää myös kaikilta yhtei-
sesti:
- Kun meillä on ensi kerralla todella hyvä 

ja innostava kokous, niin millainen se on? 
Miten toimimme keskenämme, miten pää-
semme kaikki hyvin mukaan työskentelyyn 
ja millaiset kokouksen puitteet olisivat?

Puheenjohtaja käyttää lopuksi koostavan 
puheenvuoron tulevista toimintatavoista.

Jos asiaton käytös jatkuu, hän voi kohden-
taa huomautuksen selvästi osallistujaan, 
joka jatkaa häiritsevää toimintaa. Halutes-
saan tehostaa sanottavaansa puheenjohtaja 
voi viitata rooliinsa esimerkiksi seuraavasti: 
- Puheenjohtajana edellytän, että toimit 

alussa käsiteltyjen arvostavan vuorovaiku-
tuksen periaatteiden mukaan. Uskon, että 
se on mahdollista, vaikka tähän käsittele-
määmme aiheeseen liittyykin monenlaisia 
latauksia ja näkemyksiä.

Jos edellä kuvattu lähestymistapa ei riitä ja 
häiritsevä käytös jatkuu, puheenjohtajalla on 
oltava valmius heti tiukentaa linjaa. Vaihto-
ehtoja ovat tauon ottaminen, kokouksesta 
poistumaan pyytäminen tai (levottomassa, 
sekavassa tilanteessa tai usean henkilön 
kiihtyessä) kokouksen keskeyttäminen. 



2. Vihjailuun puutuminen
Jos havaitset puheenvuoroissa epäsuoria, 
ei-hyväksyttäviä viittauksia henkilöihin tai 
ryhmiin, niin pysäytä tilanne. Nosta esiin 
osallistujan käyttämä ilmaisu tai lause ja 
kysy:
- Mitä tarkoitat tällä? Voisitko tarkentaa, 

mihin viittaat? 

Samalla puheenjohtajan kannattaa muistut-
taa sovitusta toimintatavasta. Näin henkilö 
voi vielä perääntyä kunniakkaasti. 

Puheenjohtaja voi kertoa kaikille, miten toi-
voo tai edellyttää, että ryhmässä toimitaan. 
Tällöin kannattaa konkretisoida, mitä ei saa 
tehdä. Sen jälkeen voi vielä nostaa esiin, 
miten asioita on lupa ilmaista ja miten voi 
hyväksytysti olla eri mieltä. 

- Meillä voi olla erilaisia näkemyksiä tästä 
aihepiiristä, mutta puheenjohtajana muis-
tutan, että tehtävämme on löytää rakenta-
via ratkaisuja tähän yksittäiseen kysymyk-
seen.

- Henkilökohtaisuuksiin menevät heitot on 
meillä kielletty. Keskitytään sen sijaan 
faktoihin ja toimenpiteisiin, jotka vievät 
asiaa eteenpäin. Millaisia toimia voisimme 
ehdottaa?

3. Osallistujan kokemus epäasiallisesta 
käytöksestä

Puheenjohtaja voi kohdata tilanteen, jossa 
kokouksen jälkeen tai tauolla yksi tai 
useampi osallistuja tulee kertomaan, että 
tilaisuudessa käytetyt sanavalinnat louk-
kasivat tai eivät olleet sovitun käytännön 
mukaisia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
huumorin varjolla tapahtunut pilkkaaminen, 
ikään tai kokemuksen puutteeseen kohdis-
tuva vähättely tai seksistiset kommentit. 
Yhden tai useamman osallistujan esiin 
nostama kokemus tulee ottaa tosissaan ja 
kuunnella sitä tarkkaan ja kiittää siitä, että 
asia nostettiin esiin.

Jos puheenjohtaja on kokouksessa jättänyt 
kokonaan tai osittain puuttumatta tällaisiin 
tilanteisiin, hän voi pahoitella tätä osallis-
tujalle ja kertoa (ilman itsensä puolustelua), 
että nyt asiaan tulee muutos. Puheenjoh-
tajan on tällöin myös syytä käytännössä 
selvästi terästäytyä roolinsa mukaisessa 
toiminnassa eikä sallia ryhmänormin rapau-
tumista ja muuttumista ei-toivottuun suun-
taan.

Havaitsemastaan asiattomasta toiminnasta 
kertomaan tulevalta voi myös kysyä, mitä 
hän toivoo asialle tehtävän. Toimia voivat 
olla a) seuraavan yhteisen osion alkajaisiksi 
hyväksytyistä toimintatavoista muistuttami-
nen ja b) väärin toimineen henkilön kanssa 

kahdenkeskinen keskustelu tai c) osapuol-
ten yhteinen kohtaaminen, jossa loukatuksi 
tullut voi kertoa loukkaajalle, miltä tämän 
sanavalinnat tuntuivat ja mitä ne hänessä 
herättivät. 

Osallistuja voi pelätä joutuvansa väärän-
laisen huomion tai lisääntyvän häirinnän 
kohteeksi. Hän voi pyytää, että hänen esiin 
nostamaansa asiaan ei mitenkään puututa. 
Tällainen toive on ymmärrettävä, mutta 
tähän myöntyessään puheenjohtaja myös 
rajaa keinovalikoimaansa. Pahimmillaan 
asetelma on ristiriitainen, ikään kuin ”tee 
munakas mutta älä riko munaa” -tyylinen 
pyyntö. 



Mahdollinen ratkaisu tähän on, että vaikka 
osallistuja ei haluaisi mitään toimenpiteitä, 
niin puheenjohtaja tekee silti yleisellä 
tasolla kokouksen jatkuessa selväksi hyväk-
sytyt pelisäännöt ja lisää valmiuttaan puut-
tua väärään toimintaan.

Jos osallistujan kohtaama kohtelu on ollut 
selvästi uhkaavaa, vakavaa tai muuten 
tuomittavaa, niin puheenjohtajan tulee 
asemansa vuoksi reagoida siihen, vaikka ei 
hän ei olisikaan nähnyt tai kuullut asiaa. 
Räikeä väärä toiminta voi edellyttää välitöntä 
puheeksi ottamista siihen syyllistyneen 
kanssa.

4. Mikä ei ole häirintää ja epäasiallista 
kohtelua?

Tilanne voi joskus myös edellyttää puheen-
johtajalta sellaista linjausta, että puhetapa 
tai teema, jonka joku osallistuja kokee 
häneen tai edustamaansa ryhmään koh-
distuvana loukkauksena, on sallittu. Tietyn, 
jotakin osallistujaa tai ryhmää koskevan 
aiheen tai mielipiteen mainitseminen ei 
automaattisesti ole häirintää. 

Puheenjohtajan tulee siis olla valmis puut-
tumaan myös epäasialliseksi kohteluksi 
nimeämisen ylilyönteihin. Hän voi joutua 
kertomaan ryhmän jäsenelle, että tietyn 
teeman käsittely on asiallisesti tehtynä 
sallittua, vaikka siitä hänelle nousisikin 

ikäviä mielleyhtymiä, muistoja, tulkintoja tai 
tunteita.
- Tämä aihe liittynee sinulle johonkin tär-

keään periaatteeseen. Toivon kuitenkin, 
että voit keskittyä yhteiseen työskente-
lyymme sopimiemme pelisääntöjen ja 
periaatteiden mukaan.

Kyse on samasta ilmiöstä kuin työsuojelul-
lisissa toimissa häirinnän ja epäasiallisen 
kohtelun kitkemiseksi. Silloinkaan asialliset 
johtamisen linjaukset, työohjeet, ikävien 
asioiden käsittely ja tietyt muut toimet eivät 
ole häirintää, vaikka joku osapuolista voi 
kokea ne kiusallisina.

5. Tilanteen jälkeen tai tauolla puuttuminen 
asiattomaan käytökseen

Puheenjohtaja voi keskustella kahden kes-
ken asiattomasti toimineen kanssa. Silloin 
kannattaa kertoa, että puuttuminen hänen 
toimintaansa tapahtuu puheenjohtajana ja 
ryhmän toiminnasta vastaavana tai (lievem-
missä tilanteissa) siitä huolestuneena. 

Puheenjohtaja voi viitata sovittuihin asioi-
hin ja siihen, että teeman tärkeys tai sen 
herättämät tunteet eivät voi mennä sovitun 
käsittelytavan yli. Hän varmistaa, että ryh-
män jäsen ymmärtää tilanteen vakavuuden. 
Tämän voi tehdä pyytämällä henkilöä ker-
tomaan, miten tämä aikoo muuttaa käytös-
tään ja toimintaansa. Muutamia esimerkki-
repliikkejä:
- Näitä aiheita tulee voida käsitellä rauhal-

lisesti ja asiallisesti. Mikä auttaisi sinua 
tässä? 

- Miten varmistat, että jatkossa toimit peli-
sääntöjemme mukaisesti?

- Puheenjohtajana haluan puhua sinulle 
suoraan toiminnastasi ryhmässä. Sinun 
tulee voida käsitellä rauhallisesti ja asi-
allisesti näitä aiheita. Mikä auttaisi sinua 
tässä? 

- Edellytän, että jatkossa noudatat tarkasti 
yhteisiä sääntöjämme. Ymmärrät varmaan, 
että en voi sallia äskeisen kaltaisen tilan-
teen toistuvan. 



6. Väärää kohtelua kokeneen kohtaaminen 
Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen 
kanssa kannattaa keskustella tauolla tai 
viimeistään tilaisuuden jälkeen. Puheen-
johtaja pyytää häntä kertomaan, miten hän 
koki äskeisen tilanteen. On tärkeää kuun-
nella tarkkaan hänen kokemuksensa, ilman 
ennakko-odotuksia tai tulkintoja. Puheen-
johtaja voi esimerkiksi sanoa:
- Haluaisitko puhua siitä mitä äsken juuri 

tapahtui kokouksessa? Minulle tuli sellai-
nen vaikutelma, että se mitä äsken tapah-
tui kokouksessa, oli epäasiallista. 

- Olipa aikamoinen tilanne! Miten koit tuon 
äskeisen, kun sanomiset näyttivät kohdis-
tuvan eniten sinuun?

Puheenjohtaja voi tarkistaa häneltä, miten 
hän jaksaa ja voiko hän jatkaa kokousta, jos 
se on vielä tarkoituksena. Hänelle kerrotaan, 
että jatkossa häiritsevään toimintaan puutu-
taan entistä nopeammin ja selkeämmin.

7. Ryhmän jäsenten hyödyntäminen 
häirintään puututtaessa

Hankalassa ryhmätilanteessa on harvoin 
pelkkiä sivustakatsojia. Häiritsevästi toimi-
neen henkilön ryhmätovereita tai muuten 
tilanteessa vaikutusvaltaa omaavien tai 
häntä yllyttäneiden kanssa voi keskustella 
tilanteen muuttamisesta. 

Puheenjohtaja voi kohdata heidät tauolla tai 
kokouksen jälkeen. Hän voi vedota heihin 
kertomalla, miten he voivat osaltaan vai-
kuttaa siihen, että ryhmä onnistuu jatkossa 
paremmin asioiden käsittelyssä. 

Hankalassa ryhmätilanteessa on harvoin 
pelkkiä sivustakatsojia. Häiritsevästi toimi-
neen henkilön ryhmätovereita tai muuten 
tilanteessa vaikutusvaltaa omaavien tai 
häntä yllyttäneiden kanssa voi keskustella 
tilanteen muuttamisesta. 

Puheenjohtaja voi kohdata heidät tauolla tai 
kokouksen jälkeen. Hän voi vedota heihin 
kertomalla, miten he voivat osaltaan vai-
kuttaa siihen, että ryhmä onnistuu jatkossa 
paremmin asioiden käsittelyssä:
- Äskeinen tilanne ei mennyt lainkaan niin 

kuin olemme sopineet. Toivon, että ette 
lähde jatkossa enää mukaan asiattomuuk-
siin tai naureskele niille. Näin toimimalla 
autatte ryhmäämme onnistumaan. Meillä 
on monta tärkeää aihetta vielä tulossa.

Erityisen hyödyllistä on häiritsijän kanssa 
samaa ryhmittymää edustaviin vetoaminen. 
Heille voi kertoa, että jo heidän ryhmänsäkin 
nauttiman arvostuksen vuoksi heidän ei 
tulisi sallia epäasiallista kohtelua. Heillä voi 
myös olla mahdollisuus käyttää vaikutus-
valtaansa tai tuttuuttaan siten, että asiaton 
käytös loppuu. Puheenjohtaja voi esimerkiksi 
sanoa:
- Olisi hienoa, jos voisitte osaltanne rauhoit-

taa tilannetta ja tukea työskentelyämme.

Yksi väärin toimiva ryhmässänne leimaa 
helposti teidän kaikkien toimintaa, vaikka 
ette sitä toivoisikaan.



Kokoustyöskentelyn 
jatkaminen

Heti työskentelyn uudelleen jatkuessa 
on hyvä kerrata yhteiset säännöt ja 
sopimukset. Kun aloitatte uudelleen, 
ensimmäisenä on hyvä olla jokin neut-
raali teema, jotta tunnetaso laskee ja 
saadaan kokemus siitä, että asiallinen 
yhteinen työskentely onnistuu.

Puheeksi ottamisen kohteena ollut voi het-
kellisesti suuttua, vetäytyä tai kokea menet-
täneensä kasvonsa. Nämä ovat ymmärret-
täviä reaktioita ja usein niiden ilmaantuessa 
paras vaihtoehto on jatkaa normaalisi 
työskentelyä. Lievään niskojen nakkeluun voi 
reagoida toivomalla, että voitaisiin jo mennä 
normaaliin työskentelyyn ja viitata edessä 
oleviin, ratkaistaviin haasteisiin.

Jos huomautettu tekee itsestään uhrin, alkaa 
hakea tukijoita tai muuten selvästi haitata 
yhteistä toimintaa, hänen kanssaan kannattaa 
ensin keskustella kaksin. Tällöin voi lyhyesti 
palata aiempaan puheeksi ottamiseen ja 
siihen, miten henkilö sen koki. Jos puheen-
johtaja huomaa puuttumisessaan olleen 
parantamisen varaa, hän voi toki sen kertoa, 
mutta muuten liiallinen myötäily tai puolus-
telu ei tee hyvää hänen uskottavuudelleen. 

Toimet asiattomuuden 
jatkuessa

Tapaaminen osapuolten kesken tai erik-
seen.

Jos edellä kuvatuista toimista huolimatta 
epäasiallinen ja häiritsevä käytös jatkuu, 
puheenjohtajan tehtävä on puuttua siihen. 
Tämä voi tapahtua molempien (tai useam-
pien) osapuolien kanssa erikseen tai yhdessä. 

Oli tilanteen kokoonpano mikä hyvänsä, asia 
käsitellään Espoon kaupungin ohjeistuksen 
mukaan (”Sisäisen sovittelun prosessi”, 
”Arvostava vuorovaikutus ja luottamushen-
kilöiden häirintätapausten käsitteleminen 
luottamustoimielimissä -ohje”). 

Jos on mahdollista, anna osapuolille mate-
riaali tai varmista, että he saavat sen myö-
hemmin. Konkretisoi materiaalin pohjalta, 
miten prosessi etenee. Kerro selkeästi, 
keneen ja milloin otat yhteyttä ja mitkä ovat 
seuraavat odotettavissa olevat toimet.

Osapuolten kohtaamisessa voi olla mukana 
myös varapuheenjohtaja. Erityisesti näin 
kannattaa toimia, jos ennakoidaan, että 
tilanne kriisiytyy tai tulee uhkailua tai muihin 
toimijoihin vetoamista. Varapuheenjohtajan 
läsnäololla on myös keskustelun virallisuutta 
tai painavuutta vahvistava merkitys. 



Itsearviointi ja tuen 
saaminen

Edellä kuvatut toimet ja niiden herättä-
mät ajatukset ja tunteet saattavat olla 
kuormittavia. Älä jää niiden kanssa yksin. 
Selvitä itsellesi, kenelle voit kertoa tai 
keneltä saada vinkkejä ja tukea.

Suositeltava sparrauskumppani ja tiukan 
tilanteen purkuapu voi olla tapahtumien 
taustat tunteva varapuheenjohtaja. Hänen 
kanssaan voi harkita erilaisia jatkotoimia.

Hyviä kysymyksiä oman mielen ja ajattelun 
selkiyttämiseksi ovat: 
- Mikä fiilis jäi? 
- Mitä oma kehoni kertoo? 
- Missä onnistuin? Miten tilanne kokonai-

suudessa hoitui?
- Mitä opin jatkoa ajatellen? 
- Miten osapuolet kannattaa jatkossa koh-

data?
- Miten kokouksen puitteita tai toimintata-

poja voisi muuttaa paremman lopputulok-
sen saavuttamiseksi?

Jos tilanne oli itselle uusi, kuormittava tai 
uhkaava, niin mahdollisten omien reaktioi-
den, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen 
sekä tapahtumista irrottautuminen on hyvä 
tehdä saman tien. 

Edellä olevien, itselle esitettävien kysy-
mysten lisäksi osa tilanteesta eteenpäin 
menemistä on henkinen ja fyysinen irrot-
tautuminen. Välittömästi tilanteen jälkeen 
on hyvä hengittää muutaman kerran syvään, 
rentouttaa hartiat ja ravistella tai venytellä 
jännityksiä pois kehosta.

Myöhemmin tilanteesta palautumisessa 
voivat auttaa esimerkiksi kevyt fyysinen 
rasitus, oma tuttu harrastus, luonto, sauna, 
huomion tietoinen kiinnittäminen toisenlai-
seen asiaan, ystävien tapaaminen tai muu, 
kokonaan toisentyyppinen, mielenkiintoinen 
tekeminen.

Jos tilanteessa tai sen jälkeen tapahtuu (tai 
on myöhemmin odotettavissa) puheenjoh-
tajaan kohdistuvaa uhkailua, maalittamista 
tai vastaavaa, niin tuki- tai turvatoimet on 
hyvä varmistaa sen mukaan. Myös tässä on 
hyvä pitää matala kynnys. Huonoa käytöstä 
puheenjohtajaa kohtaan ei tule sietää. 

Puheenjohtajaan tai -johtajistoon kohdistuva 
kostaminen, uhkailu tai vastaava toiminta 
voi olla aiemmin mainittujen materiaalin ja 
Espoon kaupungin toimintaohjeen mukaan 
käsiteltävä asia. Tällöin puheenjohtajisto 
voi ottaa yhteyttä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustoimikunnan puheenjohtajaan. 
Käynnistyvä prosessi on kuvattu em. materi-
aaleissa. Väärän toiminnan luonteen mukaan 

kyseeseen voi myös tulla rikosilmoituksen 
tekeminen.

Mitä kuormittavampi tilanne oli, sitä tär-
keämpää on jakaa se muiden, vastaavista 
tilanteista kokemusta omaavien kanssa. 
Tällöin voi myös rauhassa suunnitella 
osapuolten kohtaamista ja heihin suhtau-
tumista sekä mahdollisimman normaaliin 
työskentelyyn palaamista.
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