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Sisäänkirjautuminen yhtiökokoukseen virtuaalisesti

• Kirjaudu sisään käyttämällä linkkiä ja salasanaa, jonka olet saanut sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä, riippuen 

siitä, oletko antanut ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi. 

• Voit halutessasi vaihtaa yhtiökokouksen kielen valitsemalla haluamasi kielivaihtoehdon yhtiökokoussivulta.
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Puheoikeuden käyttö mikrofonin avulla

Pyydä puhevuoroa käyttämällä sivun laidalla 

näkyvää työkalua, otsikolla ”Puheenvuoropyyntö”. 

Klikkaamalla tätä otsikkoa pääset puhujajonoon.
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Puheoikeuden käyttö mikrofonin avulla

Joudut todennäköisesti jonottamaan 

puheenvuoroasi hetken. Odotathan, että saat luvan 

esittää kysymyksesi. Huomaat, että mikrofonin 

avausnappi muuttuu aktiiviseksi, kun on vuorosi 

käyttää puheoikeutta.

Avaamalla mikrofonisi voit aloittaa puheenvuorosi. 

Voit milloin tahansa perua puheenvuoron tai 

lopettaa sen kun olet esittänyt kysymyksesi.
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Puheoikeuden käyttö mikrofonin avulla

Voit palata jonoon odottamaan uutta 

puheenvuoroa, mikäli haluat esittää toisen 

kysymyksen.
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Puheoikeuden käyttö chat-toiminnallisuuden avulla

Voit myös käyttää puheoikeutta chat-

toiminnallisuuden kautta, mikäli se on sallittu 

kyseisessä yhtiökokouksessa. 
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Äänestys virtuaalisesti yhtiökokouksen aikana

Kun äänestys jostakin asiakohdasta on avattu, 

äänestysmahdollisuus ilmestyy ruudulle 

äänestystyökalun sivun vasemmalle laidalle. Voit 

äänestää klikkaamalla haluamaasi 

äänestysvaihtoehtoa.
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Logging into a General Meeting virtually

• Log in by using a link and password you have been given by mail or text message, depending on 

whether you have given an e-mail address and/or phone number in connection with the General 

Meeting registration.

• You can change the language of the General Meeting by clicking one of the given language options on 

the General Meeting site.
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Using the right to speak through microphone

• You can ask for a turn to speak by using the speaking tool. By clicking the tool, you will be added to a speaker queue.

• You might have to wait for your turn to speak. Please wait until you have been given a permission to speak. You will then notice that

your speaking tool is activated.

• You can start speaking by opening your microphone on the device you’re using. You can cancel your request to speak at any time. 

You can end your speaking turn after you have spoken.

• You can ask for another turn to speak and return to the queue by clicking the speaking tool.
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Using the right to speak through chat

You can also use the chat functionality, if it is used

in the General Meeting in question. 

(Please note that the translation buttons or

translations might not be available.)
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Voting virtually during the meeting

The voting possibility appears on the left side of 

your screen when voting has been opened

regarding some agenda item. You can vote by

clicking the option you want to vote for.

Voting is in Finnish only.
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