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Lähtökohtia

• Aggressiivisesti itseään ilmaisevan tai uhkaavalta vaikuttavan asiakkaan 
kohtaamisessa on kyse IHMISEN kohtaamisesta

• Kahden ihmisen kohdatessa toisensa, ollessa suhteissa toisiinsa, 
kyseessä on väistämättä IHMISSUHDE

• Hyvä asiakaspalvelu on IHMISENÄ olemista toiselle IHMISELLE

• Maailmassa on n. 7,3 miljardia ainutkertaista ja ainutlaatuista henkilöä

• Jokainen on omalla ainutlaatuisella tavallaan arvoituksellinen, 
selittämätön, tulkitsematon; ihminen on salaisuus myös itsellensä

• Jokainen ihmisten kohtaamistilanne on ainutkertainen – kahta 
samanlaista tilannetta ei ole eli tilanne ei toistu samanlaisena koskaan
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Lähtökohtia

• Aggressiivinen ihminen voi olla 

– Tyytymätön saamaansa, syyttelevä, suuttunut

– Ärtynyt, kiihtynyt, riitaa haastava

– Alkoholin vaikutuksessa

– Huumausaineiden vaikutuksessa 

– Mielenterveysongelmista kärsivä

– Töykeä, väheksyvä, röyhkeä, ylimielinen, vihamielinen

– Omaisuusrikoksen (varkaus, ryöstö) tekemistä aikova

– Jne. jne. JA KUKIN VIELÄ OMALLA YKSILÖLLISELLÄ TAVALLAAN

 Aggressiivisen asiakkaan ongelmaan ei ole patenttiratkaisuja 
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Kohtaamisen dynamiikka

10.12.2014 © Timo Purjo 5



• Aggressiivista, valmiiksi kiihtynyttä tai vihamielistä ihmistä ei voi hallita 
keinoilla, kuten 

 osoittamalla heti alussa hänen ”paikkansa”, ”kutistamalla” hänet

 käskyttämällä häntä rauhoittumaan

 jne.

Tällaiset pyrkimykset johtavat yleensä ristiriidan kärjistymiseen ja 
usein tilanteen laukeamiseen tai jopa totaaliseen riistäytymiseen 
kaikkien hallinnasta

• Uhkaavan tilanteen voi saada hallintaan pyrkimällä hallitsemaan 
ITSEÄÄN niin, että oma hallittu toiminta vaikuttaa hallinnan itseensä 
menettäneen ihmisen aggressiivisuutta lieventävästi 
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Uhkaavalta vaikuttavan tilanteen hallinta 





Uhkaavalta vaikuttavan tilanteen hallinta 

Periaatteet (”menetelmään” sisältyy myös intuitio ja improvisaatio)

1. Itseen vaikuttaminen

 Rauhallisuus

 Itseluottamus (itsetiedostus: henkiset kyvyt)

 Tarkkaavaisuus (itsessä tapahtuvan seuraaminen)

2. Suhteen ja yhteyden luominen toiseen

 Kunnioittava suhtautuminen (itsetiedostus: henkiset kyvyt eli ”järki”)

 Tarkkaavaisuus (toisessa tapahtuvan seuraaminen)

3. Toiseen vaikuttaminen

 Auttava toiminta (tunnemyrskystä siirtymiseen ”järjen” käyttöön)

 Arvostava suhtautuminen (aggressiivisuuden vähentymiseen, tilanteen 
rauhoittumiseen)
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1. Itseen vaikuttaminen

a) Rauhallisuus

b) Itseluottamus (itsetiedostus: henkiset kyvyt)

c) Tarkkaavaisuus (itsessä tapahtuvan seuraaminen)
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1a) Rauhallisuus

Kiihtynyt ihminen ei voi rauhoittaa toista kiihtynyttä 
ihmistä

 Oma rauhallisuus on keskeinen keino rauhoittaa kiihtynyt, 
aggressiivinen tai uhkaavasti esiintyvä ihminen

• Kehon rentouttaminen  1. askel omien tunteiden ja 
ajatusten rauhoittumiseen 
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1a) Rauhallisuus
Kehon rentouttaminen otolliseksi

1. Asento (”shisei” = asennossa ilmi tuleva asenne = rento, 
hengitystä edistävä, vahva ja voimakas), ”luonnollisuus”

2. Hengitys, syvä ja hidas palleahengitys

3. Ilme, ”suomalainen” perusilme tai ”japanilainen” 
ilmeettömyys, naamio (jos hymyilet, ole varma ettei toinen 
tulkitse ettet ota häntä vakavasti tai että suhtaudut häneen 
pilkallisesti)

4. Kasvot, kasvokontakti

5. Eleet ja liikkeet, Vähäeleisyys ja -liikkeisyys
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1a) Rauhallisuus
Omien tunteiden ”hallinta”

1. Omien ahdistuksen, pelon, inhon, suuttumuksen ym. 
”mukaansa tempaavien” tunteiden tunnistaminen

2. Lamaantumisen tai paniikinomaisen reagoimisen estäminen 
”asiallistamalla” tunteensa

 Ottamalla etäisyyttä sen hetkisistä psyykkisistä kokemuksistaan, jotta ei  joudu 
niiden – pelkonsa, inhonsa ja suuttumuksensa – mukana olemisen tilaan

 Pysäyttämällä psyykkisen tapahtumisen eteneminen ennen kuin itse ei voi enää 
millään keinolla estää tilanteeseen epäedullisesti vaikuttavaa tunnepurkaustaan

 Kyse on toisin sanoen siitä, että estää ”ajatustensa voimalla” sen, että on 
viettiensä ja vaistojensa ja niiden aiheuttaman tunnemyrskyn vietävissä ja että 
ärsyyntyy kaiken aikaa lisää ärtymyksensä takia
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1a) Rauhallisuus
Omien ajatusten ”hallinta”

1. Tunteiden asiallistaminen ajattelulla

 Tunteiden ajattelemista kokemuksina ja tapahtumina muiden joukossa ja 
niiden tarkastelemista ikään kuin asioiden yläpuolelta ulkopuolisin silmin

 Oman ärsyyntymisen ajattelemista normaalina inhimillisenä reaktiona 
ilman, että siihen johtaneesta tilanteesta tai toisten ihmisten 
käyttäytymisestä täytyisi itse provosoitua 

 Voimakas kiihtymys häiritsee keskittymistäsi omaan henkiseen ja 
fyysiseen toimintaasi, mutta hallittu kiihtymys on jopa välttämätöntä, jotta 
pysyisit valppaana ja valmiina tarvittavaan toimintaan 

”Pidä pää kylmänä, sydän lämpimänä ja jalat maassa”
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1a) Rauhallisuus
Omien ajatusten ”hallinta”

2. Myönteisiin ajatuksiin keskittyminen

 ”Ei hätää, kyllä ME tästäkin tilanteesta selvitään ennen 
pitkää”
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1b) Itseluottamus

• Itsessä (meissä kaikissa) piilevien, potentiaalisten henkisten 
kykyjen ja voimavarojen tiedostaminen ja niiden aktiivinen 
käyttäminen itsensä (kehon, tunteiden ja ajatusten) 
hallintaan sekä tilanteen (2. Suhteen ja yhteyden luominen 
toiseen, 3. Toiseen vaikuttaminen) hallintaan

• Omien henkisten kykyjen ja voimavarojen käyttämistä 

 voi opetella koska tahansa ja missä tahansa

 kannattaa opetella, koska kyse on keskeisistä elämäntaidoista, 
joiden avulla voi vaikuttaa erilaisten elämäntilanteidensa kulkuun ja 
sitä kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa
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1c) Tarkkaavaisuus

• Läsnäoloa hetkessä ja etääntymistä hetkestä

• Itsessä (kehossa, tunteissa ja ajatuksissa) tapahtuvan 
seuraaminen ja asiallinen arviointi

• Kannan ottamista itsessä tapahtuvaan, ettei käyttäydy, 
toimi tai sano mitään sellaista, joka

1) ei olisi asiallista ja joka voisi kaduttaa jälkikäteen

2) vaarantaisi rauhanomaisen ratkaisun syntymisen

• Kyse on siis omien henkisten kykyjensä ja voimavarojensa 
aktiivisesta käyttämisestä itsensä ohjaamiseen toivottuun 
suuntaan
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2. Suhteen ja yhteyden luominen 
toiseen

a) Kunnioittava suhtautuminen (itsetiedostus: henkiset kyvyt 
eli ”järki”)

b) Tarkkaavaisuus (toisessa tapahtuvan seuraaminen)
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2a) Kunnioittava suhtautuminen 

Myönteisesti vaikuttavan suhteen toiseen voi luoda 
vain myönteisellä suhtautumisella häneen

Oman esimerkin vaikutus (”kun puhut idioottimaisesti 
käyttäytyvän kanssa, varo ettei hän tee samoin”)

Kunnioittava suhtautuminen on mm. sen tunnustamista, että 
toinen on

 Ainutkertainen ja ainutlaatuinen ihminen

 Ainutlaatuisen epätäydellinen ja erehtyväinen

 Henkilö, jolla on henkisiä kykyjä, ”järkeä”
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Siis samanlainen
kuin minä itsekin!



2b) Tarkkaavaisuus

Kiihtyneen ihmisen kanssa ei voi puhua järkevästi

• Ensi vaiheessa kommunikoit omalla rennolla kehollisella 
olemuksellasi ja rauhallisilla tunteillasi

• Voit käyttää myös lyhyitä ja selkeitä sanallisia ilmaisuja, jotka 
myötävaikuttavat toisen kiihtymyksen vähenemiseen  

• Seuraa aisteillasi mitä toisessa tapahtuu

 Tarkkaile erityisesti kiihtymyksen astetta ja siinä tapahtuvan muutoksen suuntaa 

 Toista, kunnes olet varma, että toinen on huomannut suhtautumisesi ja 
mahdollisesti myös pyrkimyksesi sovinnolliseen ratkaisuun

 Anna toiselle riittävästi aikaa reagoida toivomallasi tavalla

 Tee lisää sitä, mikä vaikuttaa edistävän toisen rauhoittumista

 Arvioi, milloin hän on rauhoittunut riittävästi, jotta voitte ryhtyä 
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3. Toiseen vaikuttaminen

a) Auttava toiminta (tunnemyrskystä siirtymiseen ”järjen” 
käyttöön)

b) Arvostava suhtautuminen (aggressiivisuuden 
vähentymiseen, tilanteen rauhoittumiseen)
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3a) Auttava toiminta

Toisen auttamista siirtymään tunnemyrskystä ”järjen” 
käyttöön

1) Puhuminen yleensäkin

 Kun puhut toiselle, häiriintyy hänen keskittymisensä 
kiihtymyksen aiheeseen hänen ryhtyessä kuuntelemaan sinua

 Ajattele mitä sanot ettet vahingossa sano mitä ajattelet

2) Kuvittelu

 Kuvitelkaa, jos… Kuvitellaanpa, että… (…olisitte minä, miten 
teidän mielestä tämä tilanne voitaisiin ratkaista sovinnollisesti?)

 Älä kuitenkaan lähde mukaan toisen harhoihin äläkä toisaalta 
kielläkään niitä
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3a) Auttava toiminta

3) Huumori

 Onnistuessaan huumori auttaa etääntymään tunnemyrskystä ja 
koko tilanne voi raueta  

 Huumorin käyttö on kuitenkin oltava itselle luontevaa, sen on  
sovittava tilanteeseen ja käsillä olevaan asiaan eikä se saa 
loukata toista 

4) Yllättävä reagointi (asiakkaan kielteisten odotusten vastaisesti)

 ”Te vaikutatte sen verran fiksu(i)lta tyyp(e)iltä, että …”

 Vältä antamasta nöyristelevää, teennäistä tai ylimielistä 
vaikutelmaa, pyri sen sijaan esiintymään asiallisesti ja 
itsevarmasti
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3b) Arvostava suhtautuminen

Myönteisen palautteen antaminen toiselle aggressiivisuuden 
lieventymisestä edes hieman ja tilanteen rauhoittumisesta 
edes jossain määrin

1) Kiitollisuuden osoittamista tapahtuneesta pienestäkin muutoksesta

2) Rohkaisua, kannustamista ym. myönteisen käyttäytymismuutoksen 
vahvistamista

 Keinoina ilmeet, eleet, sanat 
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Sanavalinnat

1) Puhumalla itsevarmalla (tyynellä, vakaalla) ja rauhallisella 
(kiireettömällä, tasaisella) äänellä sekä käyttämällä asiallista 
sanallista viestintää osoitat olevasi henkisesti vahva ja 
tilanteen hallitsemiseen kykenevä ammattilainen

2) Omaan puheeseen sisältyvien viestien on tarkoitus johtaa          
keskusteluun, jonka keskuksena on aiheena oleva asia, ja 
jonka tavoitteena on 

a) saavuttaa ymmärrysyhteys, ja 

b) saada tilanne selvitettyä yhteisymmärryksessä
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Sanavalinnat
Tavoite

Kerro selkeästi oma halukkuutesi sovinnolliseen ratkaisuun ja 
mitä toivot toiselta

• ”Toivon, että saamme selvitettyä tämän asian, joten…”

• ”Mietitäänpä yhdessä, mitä asialle voitaisiin tehdä”; ”mitä pitäisitte 
siitä, jos…”; ”mitä ehdottaisitte itse?”

• ”Haluaisin pysyä asiassa, joten voisimmeko jatkaa siitä, kun sanoitte…” 

• ”Toivon, että kuuntelette minua hetken, niin voimme saada asian 
selvitettyä” 
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Sanavalinnat
Ymmärrysyhteys ja yhteisymmärrys

Kuuntele aktiivisesti ja kerää tietoa toisesta ja hänen 
tunnetilastaan. Ilmaise kiinnostusta toista ja hänen 
kiihtymyksensä aiheuttanutta asiaa tai tilannetta kohtaan. 
Kuuntele, todenna kuulemaasi, kysele ja varmista, rohkaise 
toista puhumaan. Pyri vähentämään vastakkainasettelua ja 
vastarintaa itseäsi kohtaan ja edistämään vuorovaikutusta ja 
rauhanomaisen ratkaisun etsimistä yhdessä. Kun olet 
saavuttanut asiallisen keskusteluyhteyden, ryhdy ohjaamaan 
keskustelua kohti yhteisymmärrystä ja rauhanomaista 
ratkaisua, mikä se kulloinkin onkaan. 
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Sanavalinnat
Ymmärrysyhteys ja yhteisymmärrys

• Myönnä toisen tunteet todellisiksi, jolloin hän kokee tulleensa nähdyksi, 
kuulluksi ja otetuksi todesta: ”Ymmärrän täysin, että tämä vaikuttaa 
teihin tuolla tavalla…” Toisen epäasialliselle käyttäytymiselle ei 
kuitenkaan tarvitse eikä pidä osoittaa ymmärrystä eikä pidä myöskään 
ryhtyä minkäänlaiseen toisen aggressiivisuuden tulkitsemiseen.

• Luo ymmärrysyhteyttä muuntamalla sanojasi toisen ”kielelle”. Jos 
käytät samasta asiasta eri sanaa kuin toinen, voi sanasi merkitä 
hänelle ihan jotain muuta etkä voi tietää sen vaikutusta häneen. Toisen 
sanojen käyttäminen helpottaa hänen ajatteluaan ja antaa vaikutelman 
ymmärrysyhteydestä. Vaikket välttämättä itse tiedä tarkalleen toisen 
käyttämän sanan kaikkia merkitysvivahteita, voit selventää ja tarkentaa 
niitä. Kun huomaat jonkin sanan sisältävän toiselle myönteisiä 
tunnelatauksia, voit sitä käyttämällä vaikuttaa hänen mielialaansa. 
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Sanavalinnat
Ymmärrysyhteys ja yhteisymmärrys

• Rakenna vähitellen yhteisymmärrystä pyrkimällä kyllä-vastauksiin: 
”Mikäli kuulin oikein, sanoitte äsken, että…”; ”Ymmärsinkö oikein, 
että…”

• Tarjoa toiselle mahdollisuus ”kunnialliseen perääntymistiehen” eli 
ajattelemaan asiaa uudestaan, harkitsemaan sanomaansa ja 
ilmaisemaan itseään rakentavammalla tavalla: ”Voisitteko ystävällisesti 
vielä selittää tarkemmin mitä tarkoititte”; ”Anteeksi, en ymmärtänyt, 
mitä tarkoititte sillä, että…”; ”Haluaisin tietää, mitä tarkoititte, kun 
sanoitte, että…”    
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Älä myöskään tuomitse ja leimaa asiakasta, vaan suhtaudu häneen
seuraavalla kerralla siten kuin toivoisit itse toisten suhtautuvan sinuun 
Vastaavan kaltaisen tilanteen jälkeen!



Sanavalinnat: ”Taikasanoja”
• ”Tavallaan” hyväksyy toisen henkilön näkökulman asiaan, mutta 

vähentää sen saamaa painoarvoa; ”oikeastaan” nostaa keskiöön sinun 
korostamasi näkökulman asiaan: ”Tavallaan teitä on kohdeltu 
epäoikeudenmukaisesti, mutta oikeastaan ei ole tapahtunut mitään, 
mitä ei voitaisi vielä korjata”

• ”Turhaan” ilmaisee, ettei jokin asia onnistu: ”Yritätte ihan turhaan 
saada minut menettämään malttini”

• ”Lopettaa” pysäyttää tunnemyrskyn tai aikomuksen ajattelemisen –
varo kuitenkin nolaamista tai ojentamista. Ehdota tilalle sellaista, jolla 
pyrit tahtomaasi suuntaan. ”Voitteko lopettaa (tuon…) hetkeksi ja  
kuunnella… / kuvitella… / ajatella asiaa…  

• ”Ihan” voimistaa mielikuvaa: ”Asia voidaan korjata ihan helposti”

• ”Vain” vähentää asian merkitystä: ”On kysymys vain 
väärinkäsityksestä” 
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Käsikirjoitus
• Pyri etukäteen pohtimaan, mitä erilaisissa tyypillisissä tilanteissa 

kannattaisi sanoa ja mitä kannattaisi jättää sanomatta, jotta ainakin 
vältät tilannetta pahentavien ilmaisujen käyttämistä

• Pohdi myös milloin (ainakin aluksi…) kannattaa keskittyä vain 
kuuntelemaan ja havainnoimaan (ja toimimaan, jos tilanne vaikuttaa 
siltä, ettet ainakaan sinä pysty rauhoittamaan sitä)

• Tähtää siihen, että oma käyttäytymisesi on 

 Rauhoittavaa

 Asiallista

 Kunnioittavaa (myös omaa fyysistä koskemattomuuttasi)

 Vastuuntuntoista (omien virheiden myöntäminen, vastuu omista tunteista ja 
käyttäytymisestä, kirjaston maine)
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Mitä hyvä kohtaaminen vaatii?

• Hyvällä asiakaspalvelijalla on oltava lehmän 

hermot

• ”Jokaisessa meissä asuu pieni lehmä”

Suomen paras iskulause 2000
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Kysymyksiä, kommentteja?

Lopuksi
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