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Debatti – Ohjeet ja vinkit 
 

Debatointi on osa Suomen Nuorkauppakamareiden Vaikutus- ja esiintymistaitojen koulutusta.  

Tässä tiedostossa on yleiskuvaus debatoinnista, pikaohjeet ja vinkkejä osallistujille. Onnea matkaan! 
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1. Yleistä debatoinnista 

Lähde: http://nuorkauppakamarit.fi/debatissa-kasvaminen-suomen-edustus-ecssa/ 

 

Debatointi, kuten muukin nuorkauppakamaritoiminta, tarjoaa jälleen yhden loistavan 

kasvumahdollisuuden, niin yksilö- kuin tiimitasollakin. Debatointi on riemullinen tapa kehittää omia puhe- 

ja argumentointitaitoja sekä hioa ja jalostaa tiimityöskentelytaitoja yhdessä muiden debattitiimissä 

toimivien henkilöiden kanssa. 

 

Ensimmäisinä debattikertoina aika tuntuu helposti kuluvan kuin hiekka tiimalasissa, alta aikayksikön, ja 

loppuvan aina kesken niin debattiin valmistautumisen kuin debattikilpailun osalta. Tällöin keskittyminen 

yksilön osalta kohdistuu helposti yksilöön itseensä ja sääntöjen miettimiseen, kuin tiimiin ja sen osana 

toimimiseen. Tähän hyvänä lääkkeenä toimivat uudet debatit, tuomaristolta saatavan palautteen 

kuunteleminen ja omaksuminen sekä omaan tiimiin luottaminen ja oman tiimin roolituksen sekä taktiikan 

hiominen. 

 

Debattikilpailu järjestetään syksyn aluekonferenssien yhteydessä sekä kansallisessa vaalikokouksessa. Paras 

debattijoukkue edustaa järjestöä JCI:n Eurooppakokouksessa ja tämän kilpailun voittajajoukkue taas JCI:n 

Maailmankokouksessa. 

2. Pikaohjeet 

Lähde: debatin_pikaohjeet2004.docx (M-Files > 10. SNKK materiaalipakit > Koulutuspakki > Dokumentit > 

Debatti) 

 

1. Debatissa väitellään arvan määräämästä aiheesta. Arpa määrää myös sen, joudutko 

puolustamaan vai vastustamaan aiheen sisältämää väittämää eli teesiä. Perustelut sinun ja 

joukkueesi on itse löydettävä. 

2. Väittelijät saavat lyhyen (15 min) valmistautumisajan. Koeta joukkueesi (3 henkeä) kanssa löytää 

omaperäinen näkökulma. Ennakoikaa myös vastapuolen todisteluja. 

3. Väittelijät puhuvat seisaaltaan, vuorotellen. Puheenvuoron kesto on määrätty, yleensä 3 

minuuttia. 

 

4. Huomaa, että väitteen puolustajat sekä aloittavat että lopettavat väittelyerän. – Sopikaa oman 

joukkueen puheenvuorojärjestys. Kumpikin joukkue saa puhua vain kolme kertaa ja aika lyhyesti. 

Siksi tärkeitä argumentteja ei kannata säästellä. 

5. Sinun ja joukkueesi tavoite on voittaa. Tuomaristo eli jury päättää, kumpi joukkue voittaa. Puhu 

siis vakuuttaaksesi sekä tuomaristo että yleisö. Vakuuttamisessa parasta materiaalia ovat faktat, 

omat kokemukset ja hyvät esimerkit. 

6. Älä ole turhan sivistynyt! Vastapuolen puhujille voi huutaa välirepliikkejä ja heitä voi härnätä ja 

kevyesti herjatakin – kunhan et ryhdy loukkaamaan ja mollaamaan raskaasti. 

 

7. Huumori on debatissakin oivallinen tyylilaji. Samoin tyylikkyys. Vaikka on vakavissaan, ei tarvitse 

olla vakava! Puhu selvästi ja kuuluvasti. Myös sanaton viestintä on tärkeää. 

8. Kuuntele tarkoin muita puhujia, sekä omia että vastapuolen ja tartu heidän esittämiinsä 

argumentteihin. Debatti on tiimityötä! 

http://nuorkauppakamarit.fi/debatissa-kasvaminen-suomen-edustus-ecssa/
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9. Osoita vastapuolen perustelut huteriksi ja osoita, miten he sortuvat omaan näppäryyteensä, 

puhuvat epäjohdonmukaisesti ja asian vierestä tai miten he liioittelevat. 

 

10. Anna myös tunnustusta vastapuolelle. Ihmisethän eivät riitele, vaan asiat. Silti voit paljastaa, 

mihin kehumasi todistelut itse asiassa johtavat eli käännä ne oman joukkueesi eduksi. 

11. Kuuntele tarkkaan tuomariston antamat arviot. Siten voi seuraavalla kerralla menestyä entistä 

paremmin. 

12. Käy joukkueesi kanssa debatti läpi vielä jälkeenpäin: se on paras keino kehittyä! 

3. Vinkkejä osallistujille 

Lähde: Vinkkeja_debatoijalle.docx (M-Files > 10. SNKK materiaalipakit > Koulutuspakki > Dokumentit > 

Debatti) 

 

- Kuuntele vastustajasi argumentit, ja kirjaa ne itsellesi ylös. Kun olet kirjannut argumentit ylös, on 

sinun helpompaa strukturoida oma vasta-argumentaatiosi. 

- Yksi argumentti / yksi minuutti. Älä yritä ahtaa liikaa argumentteja omaan puheenvuoroosi. 

Debatissa, jossa aika on rajattu, kannattaa muistaa, että yhteen minuuttiin mahtuu noin yksi 

argumentti perusteluineen. 

- Käytä persoonaasi. Ole mukana puheenvuorossasi koko persoonallasi. Puheen sisällön ja 

äänenkäytön lisäksi kannattaa tuoda rohkeasti koko persoonasi mukaan puheeseesi. 

Persoonallisuudella voi voittaa yleisön puolelleen. Jos yleisö on puolellasi, olet hyvin lähellä debatin 

voittoa. 

 

- Puhu selkeällä äänellä riittävän rauhallisesti. Jos et puhu riittävän selkeästi, riittävällä 

äänenvoimakkuudella ja sopivan rauhallisesti, ei kukaan saa argumentoinnistasi mitään selvää. 

Vaikka sinulla olisi muuten kuinka fiksu ja hyvä puhe tahansa, valuu sen eteen tehty työ hukkaan, 

jos puhut epäselvästi. 

- Vetoa ihmisten tunteisiin. Jos pystyt argumentoinnissasi vetoamaan sopivasti yleisön tunteisiin, 

olet vahvoilla. Sopivan tunnetilan luominen voi olla yhtä vahva voiton avain kuin faktoihin 

perustuvat argumentit. 

- Käytä tukihenkilöä yleisössä. Jos sinua jännittää esiintyminen, yritä löytää yleisöstä tutut tai 

ystävällisen näköiset kasvot, joille puhut. Katsekontakti niin yleisöön kuin vastustajiin on tärkeää. 

 

- Faktat. Etsi muutama fakta netistä tai käytössäsi olevasta materiaalista tukemaan argumentointiasi. 

Faktat tuovat voimaa argumenttiesi taakse. 

- Älä ota debatointia liian vakavasti. Debatoinnin on tarkoitus olla hauskaa ja sen on tarkoitus 

kehittää omia esiintymis-, keskustelu- ja loogisen ajattelun taitojasi. Huumori on myös sallittua 

debatoinnissa ja jopa suositeltavaa. 

- Käytä joukkueesi tukea. Tiimityö ja selkeä työnjako joukkueen sisällä on erityisen tärkeää. Yksi 

joukkueen jäsen vastaa joukkueen omien argumenttien laadinnasta, toinen vastustajan väitteiden 

kumoamisesta ja kolmas tarkkailee vastustajaa ja auttaa kahta muuta joukkueensa jäsentä. 

 

- Käytä aikalisä. Aikalisä kannattaa käyttää silloin, kun tuntuu tarvitsevansa lyhyen tuumaustauon. 

Koska sen käytöstä ei saa miinuspisteitä, on se jopa järkevää käyttää ennen viimeistä 

puheenvuoroa, jos sitä ei muuten ole tarvinnut debatin aikana. 
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- Tunne säännöt. Jos mahdollista, opettele debatin säännöt hyvin ja tutustu tuomareiden 

arviointilomakkeeseen. Näin pääset selville siitä, mitkä asiat ovat debatin tuomareille erityisen 

merkittäviä heidän jakaessaan pisteitään. 

- Häiritse vastustajaa lyhyillä kommenteilla ja välihuudahduksilla. Oikea-aikaiset kommentit 

saattavat laittaa vastustajasi pasmat täysin sekaisin. Näin saat katkaistua hänen ajatuksensa ja 

vietyä häneltä arvokasta puhumisaikaa. 

 

- Hyvä puheen lopetus. Puheen pitää loppua annetussa ajassa. Puheen loppuun on myös hyvä 

kerrata lyhyesti avainkohdat siitä mitä on juuri muutaman edellisen minuutin aikana sanonut. Paras 

lopetus on päättää puhe toistamalla väittämä, mitä joko oli puolustamassa tai vastustamassa, esim. 

" ... tästä syystä olemme sitä mieltä, että Suomessa on hyvä asua". 

- Käytä taukoja tehokeinona. Hyvässä puheessa on hyvä korostaa joitain asioita hiljaisuuden avulla. 

Sopiva lyhyt tauko oikeassa kohdassa tehostaa argumenttiasi. 

- Tarinat. Ihmiset rakastavat tarinoita. Voit rakentaa argumenttisi jonkin metaforisen tarinan kautta. 

Onnistunut tarina saa ihmiset uskomaan argumentaatioosi paremmin kuin pelkkä faktojen 

luetteleminen. 

 


