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Päätösten teko kokouksessa
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Etä- ja hybridiyhtiökokoukset ovat tulleet jäädäkseen.
Myös Suomen oikeusministeriö on tunnustanut tämän, ja
muutos osakeyhtiölakiin on tulossa eduskuntaan
hyväksyttäväksi keväällä 2022. Muutos mahdollistaa
jatkossa myös osakkeenomistajien etäosallistumisen
yhtiökokouksiin. Tähän asti todella harva osakeyhtiö on
tarjonnut tätä vaihtoehtoa osakkaille. Mutta tilanne
tulee muuttumaan lakimuutoksen myötä radikaalisti.
Osallistujat ja järjestäjät ovat tottuneet siihen, että aina
ei enää tarvitse matkustaa satoja kilometrejä
kokouspaikalle. Etäosallistumismahdollisuus säästää
kaikkien aikaa, energiaa ja rahaa sekä takaa osallistujien
turvallisuuden.
Etä- ja hybridikokouksia järjestäessä on erittäin
tärkeää huomioida muutama juridinen seikka:
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Kokouksen osallistujien
identiteetien varmistaminen

Kokouksen etäosallistujien
identiteetti ja
osallistumisoikeus on tärkeää
varmistaa vahvan
tunnistautumisen kautta.
https://www.votech.fi

Päätökset pitää pystyä
tekemään
ennakkoäänestyksellä tai
kokouksen aikana
reaaliaikaisesti, ja tarpeen
vaatiessa myös toteuttamaan
verkkopohjainen äänestys
kokousosallistujien kesken.

Tasa-arvoinen osallistuminen
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Osallistujilla pitää olla
mahdollisuus pyytää ja pitää
tasa-arvoisesti
puheenvuoroja, riippumatta
siitä ovatko he paikalla vai
etänä. Siihen tarvitaan
kaksisuuntainen videokuva- ja
ääniyhteys. Moderni kokousja äänestysjärjestelmä kuten
Votech ja Microsoft
Teams mahdollistavat
yhdessä nämä.
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Hybridikokoukset ovat teknisesti todella haastavia
toteuttaa, sillä sekä etänä että paikan päällä osallistuvien
on tärkeää pystyä näkemään ja kuulemaan kokouksen
kulkua yhtä hyvin.
Kokouksen tekniset haasteet kasvavat, kun kokoukseen
osallistuu kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia äänivaltaisia
edustajia - osa etänä, ja loput kokouspaikalla. Äänentoisto,
mikrofonit ja Teams- tai Streaming -yhteys pitää saada
pelaamaan kunnolla. Kameroiden, mikrofonien sekä
kaiuttimien sijoitus on mietittävä tarkkaan ja lähetyksen
ohjaaminen pitää sujua ongelmitta.

Tässä oppaassa käsittelen, miten:
Kokouksen seuraaminen
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Moni kaipaa apua kokousten teknisessä toteutuksessa ja
erityisesti äänestyksissä. Miten toteuttaa esimerkiksi
puheenjohtajan tai hallituksen etävaalit ja kokouksen muut
reaaliajassa tapahtuvat äänestykset?
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https://www.votech.fi

pystyvät seuraamaan verkkokokousta ja
myös tarvittaessa osallistumaan niin, että
heidän kuvansa ja äänensä saadaan häiriöttä
etäosallistujille.

Äänestyksien toteutus

Hybridikokousten striimaamiseen voidaan käyttää apuna
verkkokokouksia varten luotuja Teams- ja Zoom-palveluita
tai hyödyntää LIVE streaming -lähetystä. Niistä kuitenkin
puuttuu virallisen kokouksen toteutukseen tarvittavia,
juridisesti tärkeitä, ominaisuuksia. Myös kokoustilan
valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta
osallistuminen etänä ja paikan päällä toimii ja on sujuvaa.

Me Votechissa olemme toteuttaneet viime vuosina yli 50
onnistunutta hybridi- ja etäyhtiökokousta. Yrityksille
kuten Netled Oy, Invesdor Oy, Fira Oy, ja VEO Oy.

Miten varmistat, että kokouspaikalle tulleet

Miten toteutat puheenjohtajan tai hallituksen
etävaalit ja kokouksen muut äänestykset.

Kokousmateriaalit
Kuinka puheenjohtaja ja kokousmateriaalit
saadaan mahtumaan samaan kuvaan ja
videolähetykseen.

Katso seuraavilta sivuilta parhaat vinkit hybridi- ja
etäkokouksen järjestämiseen. Mukana myös
suosituksemme tarvittavista laitteista ja
ohjelmistoista.
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01 KOKOUSSIVU HELPOTTAA
OSALLISTUMISTA

02 KUNNOLLINEN KOKOUSJÄRJESTELMÄ
VARMISTAA PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN

Luo yrityksellesi kokoussivu esimerkiksi Votech järjestelmällä. Sen linkki kannattaa jakaa jo
kokouskutsussa osallistujille.

Jotta kokouksen päätökset ovat lainvoimaisia, tulee
kokouksen verkkopohjainen äänestys toteuttaa
tietoturvallisesti, huolehtien siitä, että osallistujat
pääsevät antamaan reaaliaikaisesti äänensä.
Osakeyhtiölaki edellyttää tätä. Jos et halua vaarantaa
päätösten laillisuutta, tarvitset äänestysten
toteutukseen siihen luodun ohjelmiston. Teams- tai
Zoom- ohjelmat eivät tätä ominaisuutta sisällä.

Kaikki kokoukseen liittyvät tiedot ja materiaalit sekä
pääsy Teams -sessioon ja äänestyksiin löytyvät vahvan
tunnistautumisen takaa yhdestä paikasta. Votech
järjestelmä tukee myös pankkitunnistautumista.
Kokoussivun ulkoasu kannattaa brändätä yrityksesi
näköiseksi, ja on kätevää jos sivu löytyy verkkoosoitteesi alasivulta esim. kokous2022.minundomain.fi
Suosittelen, että laitat kokoussivulle myös kokouksen
reaaliaikaisen teknisen tuen yhteystiedot (sähköposti,
WhatsApp, puhelinnumero jne.) sekä tarvittavat ohjeet
osallistumiseen, äänestämiseen ja yleisimpiin teknisten
ongelmien ratkaisuun.
Olemme luoneet valmiit ohjepohjat omien
asiakkaidemme kokousten avuksi. Kannattaakin varata
tästä veloitukseton suunnittelupalaveri.

https://www.votech.fi

Äänestysjärjestelmää valitessa on tärkeää varmistaa,
että se sisältää mahdollisuuden toteuttaa erilaisia
äänestyksiä henkilövaaleista, kyllä/ei- ja
monivalintatyyppisiin äänestyksiin.
Äänestysten pitää tarpeen mukaan olla avoimia tai
suljettuja lippuäänestyksiä. Lisäksi järjestelmän tulee
mahdollistaa kirjautuminen kokoukseen salasana- tai
pankkitunnistautumisella sekä huomioida valtakirjalla
osallistuvat.
Yksi henkilö voi äänestää vain kerran. Suljetussa
lippuäänestyksessä järjestelmän pitää taata
äänestäjien anonymiteetti, eli edes ääntenlaskijat eivät
saa päästä katsomaan, kuka on äänestänyt mitäkin.
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Osakeyhtiöissä ja joissain yhdistyksissä osallistujilla voi
olla myös eri määrä ääniä riippuen heidän
edustamisoikeuksistaan tai osakemääristään.
Äänestysjärjestelmän tulee siis huomioida myös tämä
tarve.

Tee aina osallistujille selkeä kirjallinen ohje
kokousosallistumiseen ja etä-äänestämiseen. Sen voi
toteuttaa myös yksinkertaisena videomuotoisena
tiedostona.
Lähetä ohje osallistujille sähköpostilla ja lisää se myös
kokoussivulle.
Kun COVID-19 pandemia riehui, päätimme tehdä
molempia kotimaisia kieliä, ja monipuolista
osallistujien tunnistautumista tukevan, helpon ja
käyttäjäystävällisen kokous- ja äänestysohjelmiston.
Votech -ohjelmisto on nyt valmis ja myös sinun
organisaatiosi käytössä.

Verkkoäänestyksen tulokset saat välittömästi
äänestyksen päätyttyä. Aikaa laskentaan ei kulu. Se on
siis erittäin hyvä tapa toteuttaa äänestys myös
perinteisissä kokouksissa.
Hybridikokouksessa paikan päälle saapuville kannattaa
varata muutama tietokone tai tabletti äänestystä varten.
Ne ovat käyttäjäystävällisempiä kuin matkapuhelin.
Kokouksen toimihenkilöt auttavat osallistujia
äänestyksissä.
https://www.votech.fi

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä ja opetella itse.
Voit myös tilata ammattilaiset virittämään kaiken
valmiiksi ja kouluttamaan henkilöstösi.
Tai hoitamaan kokouksen toteutuksen puolestasi
avaimet käteen -palveluna, jolloin osaaminen,
henkilöstö ja laitteisto sisältyvät hintaan. Klikkaa ja
varaa tästä veloitukseton suunnitteluaika kanssani.
Kuinka paljon yrityksesi käyttää rahaa yhtiökokouksen
matkakustannusten korvaamiseen? Yhden tai kahden
kauempaa kokoukseen matkustavan henkilön
matkalaskun hinnalla kustannat koko etäkokouksen
toteutuksen. Ulkoistettuna homma sujuu helposti ja
ilman teknisiä murheita.
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03 VARMISTA KOKOUSPAIKAN TOIMIVA
NETTIYHTEYS
Riittävän nopean ja katkottoman verkkoyhteyden
varmistaminen on etäkokouksen järjestäjän ensimmäinen
ja tärkein tehtävä.
Valokuituyhteys on ainoa huoleton ja varmasti riittävän
nopea ratkaisu. Mikäli sellaista ei ole saatavilla, tarvitset
kaksi yhteyttä.

Wifi-yhteys voi toimia kakkos- eli varayhteytenä. Myös
kännykän 4G- tai 5G-yhteys on usein riittävä. Sen voi
jakaa langattomasti suoraan koneelle, josta kokous
lähetetään nettiin. Mobiilinettiboksi on toki kännykkää
varmempi ja huolettomampi ratkaisu.
Verkkoyhteyden lähtevän kaistan nopeuden tulee olla
vähintään 10 Mbps, mutta mieluiten yli 20 Mbps. Usein
saapuvan yhteyden nopeus on kymmeniä Mbps, mutta
lähtevä yhteys heikko, esimerkiksi vain alle 5 Mbps.
Tällaisessa tilanteessa on haasteellista toteuttaa
etäkokous ilman häiriöitä. Yhteyden voit testata
lataamalla koneelle tai kännykälle Speedtest-ohjelman
osoitteesta https://www.speedtest.net .
Pääasiallinen verkkoyhteys on aina langallinen, vain
sinun käyttöösi varattu, ethernet-yhteys (valokuitu,
ADSL, kaapeli yms). Sellainen pitäisi löytyä jokaisesta
modernista kokouspaikasta ja toimistosta. Ei siis muuta
kuin kokouksen pääkone pitkällä johdolla kiinni
nettiboksiin ja striimaamaan.
Esimerkiksi Speedify (http://speedify.com) on hyvä
vaihtoehto tähän. Ohjelmisto huolehtii automaattisesti
siitä, että kun yksi yhteys pätkii, järjestelmä kytkee
automaattisesti toisen yhteyden, mikä varmistaa
häiriöttömän kokouslähetyksen.

Ammattimainen etäkokousjärjestäjä varmistaa aina
verkkoyhteyden nopeuden ja järjestää myös
varayhteyden.
https://www.votech.fi
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04 HANKI KOKOUSTEN TOTEUTUKSEN
AMMATTILAISET AVUKSESI

05 TESTAA, HARJOITTELE JA OHJEISTA

Viralliset verkko- ja hybridikokoukset ovat tulleet
jäädäkseen. Globaalin pandemian rauhoittuessa
ihmiset ovat jo tottuneita osallistumaan
etätilaisuuksiin, jotka säästävät aikaa ja matkakuluja.
Tulet siis taatusti tarvitsemaan etäkokouksiin liittyvää
tietotaitoa, osaajia sekä laitteistoa myös
tulevaisuudessa.

Suurin osa etäkokousten teknisistä haasteista eliminoituu
edellisten kappaleiden vinkit huomioimalla. Valitettavasti
hankaluuksia ilmenee joskus kaikista varotoimenpiteistä
ja valmisteluista huolimatta. Helpoin tapa ehkäistä
ongelmia on asentaa ja testata tekniikka huolella ennen
varsinaista kokousta sekä harjoitella kokousta
ennakkoon.

Kun hankit yrityksesi kokoustoteutukseen osaamista
ja kalustoa, helpointa ja varminta on pyytää
ammattilaiset avuksesi. Siinä tapauksessa kalusto
tulee mukana, eikä siihen tarvitse investoida. Me
Votechissa autamme mielellämme sekä avaimet
käteen kokoustoteutuksissa että myös pelkissä
kokouksen äänestysten teknisessä organisoinnissa.

Kokouksen suunnittelu kannattaa aloittaa noin kuukausi
tai kaksi ennen kokouspäivää. Sopivan kokoustilan ja siellä
toimivan langallisen valokuituyhteyden saatavuus
varmistetaan ensimmäiseksi ja nopeus testataan hyvissä
ajoin.

Jos koet, että kokousten tekninen toteuttaminen oman
porukan keinoin on yrityksellesi tärkeää, seuraavassa
listaan lyhyesti tarvittavan kaluston ja ohjelmistot.
Tärkein tarvittava laite on tehokas läppäritietokone,
jossa on riittävä keskusmuisti ja kunnollinen
näytönohjain, esim. uudehko pelikone. Lisäksi tarvitset
Teams- tai Zoom -ohjelmiston.

https://www.votech.fi

Etäosallistujat tarvitsevat todella selkeät ja tarkat ohjeet
osallistumiseen ja mahdolliseen äänestykseen mieluiten
kuvakaappausten ja videoiden kera. Lisäksi on tärkeää
toimittaa heille yleisimmin kysyttyjen kysymysten (FAQ)
lista vastauksineen. Siinä käydään läpi yleisimmät tekniset
ongelmat ja ohjeet niiden ratkaisuun.
Kokoussivusto ja äänestysjärjestelmä on hyvä olla
pystyssä ja valmiina noin 2 viikkoa ennen kokouspäivää.
Mahdolliset äänestykset, äänestäjät sekä heidän
äänimääränsä tulee ladata äänestysjärjestelmään noin
viikko ennen kokousta. Muutama päivä ennen kokousta
on hyvä suorittaa osallistujien kesken koeäänestys.
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Kalusto asennetaan kokouspaikalle
hyvissä ajoin, muutama tunti ennen
kokousta. Samalla toteutetaan
koestriimi ja testataan laitteiston
toimivuus. Sitten onkin varsinaisen
kokouksen aika.
Me Votechissa pystymme
tarjoamaan teille kokousta varten
isomman auditorion tai pienemmän
streaming studion Herttoniemessä,
plus maistuvat tarjoilut siihen päälle.
Kaikkea tätä ei onneksi tarvitse siis
hallita itse. Votech Oy:n asiantuntijat
ovat apunasi kaikenlaisten
verkkokokousten, -äänestysten ja koulutusten järjestelyissä.
VARAA veloitukseton neuvonta ja
suunnitteluaika kanssani KLIKKAA
TÄSTÄ! Tai soita minulle
+358409635120. Voit myös lähettää
sähköpostia TÄSTÄ .

Votechin streaming studio, Herttoniemessä

Yhteistyöterveisin,

Jari Kaitera, CEO Votech Oy
ps. SEURAAVILTA SIVUILTA LÖYTYY BONUSOSIO JOSSA LISTA SUOSITTELEMISTAMME
OHJELMISTOISTA JA LAITTEISTA
https://www.votech.fi
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VOTECH KOKOUS JA ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ
Votech on suomalainen, vuonna 2021 markkinoille tullut uusi kokous- ja
äänestysjärjstelmä. Sen avulla toteutat etä- tai hybridikokouksen helposti, nopeasti ja
edullisesti. Helppokäyttöisyys on Votech -ohjelmistopalvelun perusajatus. Tavoitteena
on, että kuka tahansa osaa käyttää sitä ilman ohjeita. Ohjelmisto sisältää kaikki
tarvittavat ominaisuudet organisaatiosi mukaan brändätystä kokoussivusta, erilaisiin
vaaleihin & äänestyksiin sekä tukee Microsoftin Teams -kokouspalvelua ja toimii
saumattomasti yhteen sen kanssa.

NETTIYHTEYDEN VARMISTUSOHJELMISTO
Speedify mahdollistaa kahden nettiyhteyden kytkemisen tietokoneeseen, josta
etäkokous lähetetään osallistujille. Näin ollen, mikäli esimerkiksi kiinteä yhteys jostain
syystä katkeaa, lähetys jatkuu ongelmitta kun Speedify vaihtaa yhteyden
automaattisesti varayhteyteen, esim. mobiiliin. Ohjelmiston hinta on edullinen, alk. 1,5
dollaria/kk.

SPEEDTEST -VERKKOYHTEYDEN NOPEUDEN TESTAUSPALVELU
Ilmainen palvelu, jolla testaat kokouspaikan verkkoyhteyden nopeuden. Huomioi, että
sisään tuleva nopeus ei ole merkityksellinen, tärkeintä on huolehtia siitä, että lähtevä
(upload speed) nopeus on riittävä eli vähintään 10 Mbps, mieluiten 20-50 Mbps.
a
https://www.votech.fi
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Seuraavassa listassa suosittelemamme kalusto sekä ohjelmistot, joiden avulla toteutat onnistuneen hybridikokouksen. Tämä on
minimisetti, kun haluat toteuttaa PRO-tason hybridi- ja etäkokouksia sekä muita LIVE-lähetyksiä, esimerkiksi koulutuksia. Kaluston ja
osaavan henkilöstön avulla toteutat huippulaadukkaan etäkokouksen ja -koulutuksen.
Koko setin hinta on noin 5000€ (alv 24%). Kyseessä on investointi vuosikausia käytössä oleviin työkaluihin, eli kovin iso summa ei tämä
ole.
Voit hyödyntää kalustoa myös koulutus- ja markkinointivideoiden kuvaamiseen, sekä normaaliin valokuvaukseen. Autamme
mielellämme kaluston asennuksessa ja käytön opastuksessa.

LAITTEET
YKKÖSKAMERA
Canon Legria HF G60 on paras markkinoilla oleva LIVE -streaming videokamera. Voit käyttää sitä myös
koulutus- tai mainosvideoiden kuvaamiseen. Kamerassa on kaikki mitä tarvitset. Hintakin on alle
1500€.

KAKKOSKAMERA
Canon Legria HF G60 on paras markkinoilla oleva LIVE -streaming videokamera. Voit käyttää sitä myös
koulutus- tai mainosvideoiden kuvaamiseen. Kamerassa on kaikki mitä tarvitset. Hintakin on alle
1500€.

https://www.votech.fi
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KAMERAN JALUSTA
Ilman kunnon jalustaa ei kannata lähteä striimaamaan yhtään mitään. Slik Pro 400DX tekee
edullisia, mutta jämeriä jalustoja.

KÄSIMIKROFONI
AKG:n mikrofonit ovat edullisia ja toimivia. Tässä langaton mikrofoni ja vastaanotin, jotka
sopivat mainiosti striimaukseen. Setti toimii tavallisilla AA-paristolla. Mikäli haet kestävämpiä,
paremman laatuisia mikrofoneja, kannattaa tutkia myös Senheiserin vaihtoehtoiset mallit.

KAULUS/ SOLMIOMIKROFONI
Rode Wireless GO II on kelpo langaton mikrofoni, jonka voit kiinnittää puhujan paitaan tai
takkiin.

MIKROFONIN JALUSTA PÖYDÄLLE
Kun toteutat striimausta pöydän ääressä kannattaa hankkia tälläinen.

https://www.votech.fi
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MIKROFONIN JALUSTA LATTIALLE
Kun toteutat striimausta pöydän ääressä kannattaa hankkia tälläinen.

LEDIVALOT

Valot ovat yhtä tärkeä investointi kuin kamera. Nykyaikaisissa valoissa on myös
portaaton tehon ja värilämpötilan säätö. Toinen tärkeä asia on se, että valoissa on
verkkovirtalähde, jolloin ne toimivat ongelmitta pidemmissäkin striimeissä. Lisäksi
tarvitaan kaapelit, joilla kamerat ja mikrofonit yhdistetään videomikseriin ja mikseri
tietokoneeseen, jonka avulla kokous lähetetään verkkoon.

VIDEOMIKSERI
Videomikseri on todella hyödyllinen kapine, sillä sen avulla saat yhdistettyä useamman
kameran ja mikrofonin striimikoneeseen ja vaihdettua lähtevän kuvan ja äänen lähdettä
nappia painamalla.

https://www.votech.fi
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