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Yritysesittely ja kurssitarjotin 

"Ennakoivaa, hauskaa ja järkevää koulutusta, sekä asiantuntijapalveluita - joiden avulla haasteelliset tilanteet voidaan 
ennaltaehkäistä ja saada hallintaan." 

Mielenrauha Oy:n tarjoaa vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä, mielenkiintoisia, mieleenpainuvia ja sopivalla tavalla hauskoja asiantuntijaluentoja. 

Koulutuksiemme kantavina teemoina ovat, ennakointi, ammatillisuuden kehittyminen sekä työhyvinvoinnin lisääminen. Mielenrauhan koulutuksilla 
parannetaan tuottavuutta sekä henkilöstön jaksamista haastavissa ja stressaavissa tilanteissa.

Koulutustarjontaamme 

Puhe-judo™ 1-5

•  Reklamaatiot ja haasteelliset palvelutilanteet

•  Resilienssi  profiilit ja valmennukset

•  Organisaation sisäiset haastavat tilanteet ja häirinnän ennaltaehkäisy

•  Oppilaitoksille suunnatut koulutukset

•  Matkustamisen turvallisuus ja riskienhallinta

•  Turvallisuuskoulutukset

•  Kriisijohtaminen ja sen kehittäminen

Tutustu tarkemmin koulutustarjontaan osoitteessa www.mielenrauha.com/palvelut 

Historiaamme 

Totti Karpela aloitti organisaatioiden haastavien palvelu- ja kohtaamistilanteiden kouluttamisen jo vuonna 1998. 
Koulutusten suosion sekä asiakas määrien kasvun myötä vuonna 2001 perustettiin osakeyhtiö nimeltä Mielenrauha 
koulutuspalvelut Oy. Olemme kasvaneet tyytyväisten asiakkaiden luoman kysynnän sekä asiakkaidemme suositusten 
pohjalta tasaisesti vuodesta 1998 lähtien. Toimintamme kehittämisen ja laadukkaiden tuotteiden taustalla on jatkuva 
laadunvalvonta ja asiakaslähtöiset koulutuskokonaisuudet.

Mielenrauha tänä päivänä - laadukasta koulutusta kansainvälisesti 

Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on nykyään Suomen suurin yksityinen työpaikan haastavien vuorovaikutus- ja 
poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys. Yli 1500 asiakasorganisaation tarpeita 
palvelee kotimainen 6 hengen konsultti- ja asiantuntijaryhmä, sekä 7 kansainvälistä asiantuntijaa. Myyntiä, markkinointia 
ja laskutusta hoitaa kaksi vakituista henkilöä. Kotimaan toimistomme sijaitsee Espoossa ja Aasian toimintojen Peace of 
Mind Ltd:n toimisto Hong Kongissa.

Teetämme jokaisesta koulutustilaisuudestamme palautekyselyn ja käymme aina palauteraportin asiakkaan kanssa läpi. 
Ilman tyytyväisiä asiakkaita ja tuhansien palautteiden pohjalta tehtyä kehitystyötä emme olisi pystyneet kasvamaan koko 
toimintamme ajan.  Mielenrauha koulutuspalvelut Oy toteutti vuoden 2015 aikana globaalisti yli 500 yksittäistä 
koulutustapahtumaa, konferenssia tai konsultointityötä kotimaassa, Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimpiä kansainvälisiä 
asiakkaitamme ovat Cathay Pacific, Microsoft, HSBC, KONE ja Wärtsilä.

Kiitos, että olette päätyneet Mielenrauhan koulutuspalveluihin!

Totti Karpela, Toimitusjohtaja, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy 
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Puhe-Judo™   

Puhe-Judo koulutuksessa pyritään vahvan tunnetilan 
vallassa oleva asiakas/potilas/asukas/oppilas 
rauhoittamaan kahdeksan perussäännön kautta: 

Tunne vs. faktat 

Kuuntelu vs. puhe 

Ratkaisut vs. ongelmat 

Ammatillisuus 

Ennakkoasenteiden tiedostaminen 

Taistelurituaalit 

Näytä ja kuulosta rauhalliselta 

Rauhoittelun lauseet    
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Vuorovaikutustaidot 

Vuorovaikutus määritellään kahden tai useamman 
ihmisen väliseksi viestinnäksi ja toisiinsa vaikuttamiseksi. 
Onnistuneen viestinnän tavoitteena on se, että sanoma 
ymmärretään lähettäjän tarkoittamalla tavalla. 
Mielenrauhan Puhe-judo™ - koulutuksessa 
määritelmään tulee kuitenkin vielä lisätä ja tarkentaa, 
että onnistuneen viestinnän lopputuloksena on toivottu 
käyttäytymisen muutos (esim. rauhoittuminen) ja/tai 
toiminta, esimerkiksi henkilötodistuksen näyttäminen, 
lomakkeen allekirjoittaminen, toiseen huoneeseen 
siirtyminen, kiihtymyksen aiheuttaneen tilanteen 
ymmärtäminen jne. 

Koulutuksissa keskitytään hyvin tunnepitoisesti 
käyttäytyvän ihmisen ammattimaiseen rauhoittamiseen. 
Tätä kuvataan koulutuksissa missiona. Usein päämäärän 
saavuttamiseksi pitää asiakaspalvelijan olla valmis 
joustamaan eli tarvittaessa maksamaan “hinta” jotta 
toivottuun lopputulokseen päästäisiin. Tämä edellyttää 
hyvää itsetuntemusta ja riittävän tervettä ja vahvaa 
minäkuvaa. 

Valitettavasti prof. Osmo A. Wiio totesi aikoinaan 
osuvasti: ”Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta”. 

Viestinnässä tarkastellaan lähetetyn sanoman ja 
vastaanotetun sanoman väliin muodostuvien 
häiriötekijöiden aiheuttamia ongelmia. Häiriötekijöitä voi 
syntyä:

Teknisistä ongelmista - melu, huono puhelinlinja, 
puuttuvat materiaalit tai tilaratkaisut) tai

Fysiologisista häiriötekijöistä - epäselvä puhe, änkytys 
tai toisen osapuolen heikko kuulo). 

Puhe-Judo™ koulutuksessa keskitytään kuitenkin 
kielellisiin ja psykologisiin häiriötekijöihin. 

Kielelliset häiriötekijät kuten esimerkiksi murre- ja 
sivistyssanat sekä vahva, ulkopuoliselle vaikeaselkoinen 
ammattisanasto tai kapulakieli (virkamiehet, ilmailuala,  
sosiaali- tai terveydenhuollon terminologia ym.) voivat 
nopeasti suistaa selkeän keskustelun raiteiltaan. 
Viranomaisilla on jopa lakiin perustuva vaatimus käyttää 
selkeää kieltä toimissaan. 

Psykologisiin häiriötekijöihin puolestaan lasketaan 
toisen osapuolen tai molempien väärä asenne, 
viestintätyylien eroavaisuudet, stressi, kiire sekä 
ensivaikutelman luomat odotukset. 

Puhe-Judon tavoitteena on luoda osallistujille sellaiset 
valmiudet, että vastentahtoinen, pelokas, häpeilevä, 
turhautunut tai vihainen ihminen pystyy kuuntelemaan 
toista osapuolta rauhallisesti ja vasta rauhoituttuaan 
tekemään päätöksensä loogisesti ja faktoihin perustuen. 
Tähän ei kuitenkaan päästä, ennen kuin rauhoittelija on 
osannut huomioida vastapuolen tunnetilan ja onnistunut 
rauhoittelemaan toisen ihmisen hänen tunnetilansa 
huomioiden. Furman ja Ahola käyttävät tästä 
tapahtumasta termiä “Kaksoisloukkaus”. 

Haastavissa viestintätilanteissa rauhoittelijalla on 
käytettävissä kolme eri vaihtoehtoa. 

1. Älä sano mitään.

2. Sano jotain sellaista, joka johtaa suurempaan 
konfliktiin. 

3. Sano jotain sellaista, joka edesauttaa konfliktin 
hallinnassa ja jopa tilanteen ratkaisussa. 

Monissa koulutuksissa ovat osallistujat tuoneet esille, 
että eivät keksi mitään sanottavaa kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelun yhteydessä, vaan ikäänkuin lamaantuu 
kohtaamistilanteessa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, 
että usein kuunteleva ihminen saa tilanteet nopeammin 
rauhoittumaan kuin puhumiseen keskittyvä 
ammattilainen. Ensimmäinen vaihtoehto on siis usein 
kelvollinen valinta, mikäli ammattilainen todellakin 
keskittyy kuuntelemaan. Kuuntelun myötä moni ihminen 
rauhoittuu, jonka jälkeen keskustelua voidaan jatkaa 
rauhallisemmissa merkeissä.  

Miten ihmismieleen vaikutetaan? 

Olemme Mielenrauhan koulutuksissa lähteneet 
käsittelemään asiaa Antiikin Kreikan retoriikan kautta, 
kolmen eri lähestymiskulman pohjalta. Viestintä ja itse 
viesti vaikuttavat vastapuoleen kolmen eri keinon avulla: 
Auktoriteetti, logiikka ja empatia. 

Auktoriteetti toimii usein sellaisissa ammateissa, joissa 
valta muodostuu lakien ja asetusten, asiantuntijuuden tai 
iän myötä. Auktoriteettia vaikutuskeinona 
huomaamattaankin käyttävät sellaiset ryhmät kuten 
esimerkiksi poliisit, lääkärit, opettajat ja vanhemmat. 
Auktoriteetin käyttäminen on usein soveliasta tilanteissa, 
joissa kohdehenkilö tai -henkilöt pitää saada 
tottelemaan, mutta ei välttämättä rauhoittumaan. 
Varsinaisena tunteisiin rauhoittavasti vaikuttavana 
viestintäkeinona auktoriteetti ei toimi. 

Logiikka vaikutuskeinona toimii rauhallisissa, ilman 
selkeää väkivallan uhkaa sisältävissä konflikteissa. 
Esimerkiksi työpaikan sisäisissä erimielisyyksissä voidaan 
tehokkaasti käyttää logiikkaa, kaikkien osapuolten 
esittäessä argumenttinsa ja loogisin vaihtoehto voittaa. 
Suuria tunnetiloja sisältävissä konflikteissa logiikkaa ei 
kuitenkaan usein kannata käyttää, koska kiihtyneet 
ihmiset eivät usein muutenkaan toimi loogisesti. 

Aleksi Kivi määritteli logiikan merkityksen konflikteissa varsin 
osuvasti: "mies vihan vimmassa on verta-janoova peto, vaan 
ei ihminen; hän on umpisokea näkemään, mikä on oikeus ja 
kohtuus; "

Empatia on vaikutuskeinoista viimeisin ja haastavissa 
tilanteissa ehdottomasti toimivin sekä tärkein tekniikka. 
Kiihtyneen, pettyneen, pelokkaan tai turhautuneen 
ihmisen on tärkeä kuulla, että hänet kohdannut 
ammattilainen pyrkii huomioimaan ja ymmärtämään 
tunnetilan, siis osoittaa empatiaa kiihtynyttä ihmistä 
kohtaan. 

Puhe-Judon kantava rauhoitteluperiaate on vahvasti 
empatiaan rakentuva.  
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Tilanne työpaikan konfliktien osalta 2000-

luvulla 

Vaikka koulutuksessa puhutaankin vaikeista tai vaativista 
viestintä- ja vuorovaikutus tilanteista, täyttää valtaosa 
haastavista vuorovaikutustilanteista jopa 
työpaikkaväkivallan määritelmän. Suomalainen 
palvelukulttuuri on valitettavan usein vielä 
lapsenkengissä, mutta samalla tasolla on myös 
työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminenkin. Usein 
verbaalisen aggression osalta työntekijöiden odotetaan 
sietävän kohtuuttoman paljon epäasiallista käytöstä. 
Mielenrauhan koulutuksissa työpaikkaväkivalta 
määritellään käyttämällä Euroopan neuvoston 
määritelmää työpaikkaväkivallasta: 

”Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa 
henkilöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään 
heidän työhönsä liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai 
epäsuorasti vaarantavat heidän turvallisuutensa, 
hyvinvointinsa tai terveytensä.”

(Suomennos: Saarela ja Isotalus 1999, Wynne ym. 1997, 
Di Martino ym. 2003 ).

Tällä hetkellä yritysten ja organisaatioiden 
turvallisuussuunnitelmat kattavat ns. ”tavallisimmat” 
väkivallan muodot ja työpaikkakiusaamisen sekä 
seksuaalisen häirinnän ehkäisyn, kun taas henkisesti 
loukkaava käytös, haistattelu ja uhkailu tai todella 
vakavien ja suunnitelmalliset väkivaltarikokset tuntuvat 
puuttuvan organisaatioiden riskienhallintaohjeista. 

Lisäksi verbaalisen uhkailun ja uhkaavan käytöksen osalta 
yrityksistä puuttuu usein selkeät toleranssirajat. 
Yrityksen tulisi määritellä rajat käytökselle jota ei 
tarvitse sietää ja luonnollisesti myös ohjeistaa 
henkilökuntansa sen osalta, mitä tehdä kun nämä rajat 
ylitetään (esimerkiksi kohtaamistilanteen päättäminen, 
uuden ajan sopiminen tai poliisin kutsuminen).

Kuinka varautua haasteellisiin tilanteisiin 

Haasteellisiin kohtaamistilanteisiin on hyvä varautua 
ennalta. Omien vahvuuksien ja heikkouksien 
tunnistaminen on avainasemassa. Onnistunutta ja 
turvallista kohtaamistilannetta ei voida luoda ainoastaan 
rakenteellisilla turvallisuusratkaisuilla. Onnistunut 
kohtaamistilanne on oikean asiakaspalveluasenteen, 
palvelu logistiikan ja turvallisuusratkaisujen summa.  
”Oppilaitoksen turvallisuusopas”-kirjassaan (2009) 
Waitinen ja Ripatti toteavat osuvasti: 

Palotarkastuksessa 80% ajasta tarkastetaan tekniikan 
toimivuutta ja ihmisen toimintaan 
 keskitytään vain 20% käytetystä ajasta. 

Kuitenkin tilastojen mukaan onnettomuudet, kuten tulipalot, 
johtuvat 80%:ssa tapauksista ihmisen toiminnasta ja vain 
20% aiheutuu epäkuntoisesta tai puutteellisesta tekniikasta. 

Asiakaspalvelun turvallisuuteen liittyvät ongelma- tai 
uhkatilanteet eivät välttämättä myöskään aina liity 
teknisiin turvallisuusratkaisuihin, henkilökunnan 
lukumäärään tai vaikkapa käytettävissä oleviin juridisiin 
toimivaltuuksiin. Epäonnistuneissa kohtaamistilanteissa 
on kyse pikemminkin puutteellisesta 
turvallisuuskulttuurista. 

Mikäli henkilökunta ei tunne oloaan turvalliseksi, on 
vaikeaa keskittyä muiden ihmisten turvaamiseen.  

Uhkaavat tilanteet voivat syntyä periaatteessa 
neljän eri perustilanteen kautta, kuten esimerkiksi:  

Kiihtyneen, huumaantuneen, humaltuneen tai 
häiriintyneen asiakkaan, oppilaan, asukkaan tai potilaan 
(tai tämän omaisen) muodostama uhka 
kohtaamistilanteessa.

Muun kuin asiakkaan muodostama uhka (esimerkiksi 
sisälle kävellyt sekava ihminen tai ryöstö)

Työntekijän omien ihmissuhteiden kautta muodostunut 
uhka (esimerkiksi perhe- tai parisuhdeväkivallan 
ulottuminen työpaikalle)

 Henkilökunnan sisäiset konfliktit.

Usein varsinkin kaksi viimeisintä konfliktitilannetta on 
jätetty täysin vaille huomiota ohjeistuksissa. 

Miksi asiakkaat kiihtyvät? 

Asiakaspalvelun ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta olisi 
organisaation hyvä miettiä, mitkä syyt aiheuttavat 
tyypillisimmät konfliktit. Mielenrauhassa konfliktien 
alkusyyt on jaettu kolmeen karkeaan yleisluokkaan: 

Ensimmäinen ryhmä on organisaatiosta johtuvat syyt. 
Tähän ryhmään kuuluvat tilanteet, joissa konfliktin 
alkusyy voidaan ainakin osaksi siirtää 
palveluorganisaation piikkiin. Syitä voivat olla esimerkiksi: 
Huono tai asenteellinen palvelu, puutteelliset 
vuorovaikutustaidot, muut väärinkäsitykset, 
organisaation tai yrityksen palvelukatko, ongelmat 
puhelinpalvelun toteutumisen suhteen, verkkosivujen 
tekniset ongelmat tai muut palveluviiveet.

Toiseen ryhmään kuuluvat puolestaan syyt, joissa 
asiakkaan omalla käytöksellä on suuri merkitys. Nämä 
ns. ”Tilannesidonnaiset syyt” ovat esimerkiksi: Asiakkaan 
omat väärinkäsitykset ja ennakkoasenteet yritystä tai 
organisaatiota kohtaan ja asiakkaan omaan toimintaan 
liittyvät ongelmat (maksukyky, erilaiset  laiminlyönnit, 
päihtymys) ym. 

Kahden ensimmäisen ryhmän osalta esim. Puhe-Judolla 
on oma selkeä tarpeensa. Olipa kyse sitten 
asiakaspalvelijan, organisaation tai asiakkaan toiminnasta 
johtuvasta virheestä, voidaan konflikteja ennaltaehkäistä 
ja hillitä vuorovaikutustaitojen avulla.

Kolmanteen ryhmään puolestaan luetaan kuuluvaksi 
asiakkaan terveydentilasta johtuvat syyt (sairaudet ja 
synnynnäiset vauriot). Näitä syitä voivat olla esimerkiksi 
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mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja synnynnäiset 
vauriot, aiemmin saadut vammat pään alueelle, 
aivokasvaimesta tai -veritulpasta aiheutunut käytöksen 
hetkellinen tai pysyvä muuttuminen. ym. 

Kaikissa edellä mainituissa ryhmissä voi kuitenkin 
esiintyä myös opittua aggressiivisuutta. Tällä tarkoitetaan 
käyttäytymismallia, jossa asiakas pyrkii ratkaisemaan 
konfliktin käyttäytymällä aggressiivisesti ja dominoimalla 
toisen osapuolen alistumaan tai väistämään. Usein 
aggressio-oppimiseen liittyy vahvasti myös ns. 
Taistelurituaalit, kaikille nisäkkäille tyypillinen 
”pullistelukäyttäytyminen” jossa pyritään uhittelemalla 
saamaan yliote tilanteesta ja välttämään fyysisten 
yhteenottojen ikävät lopputulokset (vammautumiset). 

Konfliktin vaiheet 
Mielenrauhan koulutuksissa konfliktin kehittymistä 
kuvataan neljän eri vaiheen kautta. 

1. Erimielisyys - Erimielisyyksiä ei kannata pelätä.  Olisi 
mahdotonta kuvitella organisaatioita tai 
asiakaspalvelutilanteita, joissa erimielisyyksiä ei 
syntyisi. Osa tilanteista on hyvinkin lieviä kun taas 
osa kehittyy avoimiksi riidoiksi.  Esimerkiksi luovaa 
työtä tekevissä työorganisaatioissa erimielisyyksien 
rakentava esilletuominen ja niiden käsittelyn on 
todettu olevan usein luovuutta parantava tekijä.  

2. Polarisoituminen - Mikäli erimielisyyksiä ei 
huomioida tai niihin suhtaudutaan negatiivisesti, on 
usein seurauksena mielipiteiden polarisoituminen.  
Polarisoitumisen huomaa monasti kommeneista, 
jotka ovat ehdottomia (te olette aina…, täältä ei 
koskaan saa…, sinä olet joka kerta…), tämä on 
usein hetki, jolloin ammattilaisen kannattaa 
viimeistään aloittaa rauhoittelu. 

3. Uhkaukset - Uhkauksilla ei välttämättä tarkoiteta 
väkivaltaan liittyviä uhkauksia, vaan ne ovat usein 
julkisuuteen, juridisiin seurauksiin, taloudelliseen 
vaikutuksiin tai organisaation sisäisiin sanktioihin 
liittyviä uhkauksia. Toki joissain tilanteissa uhkaukset 
voivat myös olla väkivaltaan liittyviä uhkauksia. 
Tällöin rikosnimikkeenä on usein laiton uhkaus, 
pakottaminen tai perätön vaarailmoitus.  

4. Hallinnan menetys - Tässä vaiheessa konfliktia on 
edetty siihen pisteeseen, ettei tilannetta saada enää 
hallintaan ns. organisaation omilla keinoilla. Paikalle 
joudutaan kutsumaan vartija tai poliisi tai asiakkaan 
toiminnan johdosta joudutaan tekemään 
rikosilmoitus. Viimeinen vaihe ei tietenkään koskaan 
voi olla asiakaspalvelun tavoitteena. 

Kaksoisloukkaus 
Yksi tärkeimpiä käsitteitä ymmärtää kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelussa on Furmanin ja Aholan määrittelemä 
käsite “Kaksoisloukkaus”. Seuraava määritelmä on suora 
kopio Furmanin artikkelista lääkärilehti Duodecimissa 
vuodelta 1998: 

Kaksoisloukkaus syntyy kuin itsestään lääkärin yrittäessä 
hyvää tarkoittaen selittää potilaalle, miksi on toimittu 
kuten on toimittu. Potilas kuitenkin kuulee viestin toisin. 
Hän kuulee, että hänelle sanotaan: "Olet pahoittanut 
mielesi, mutta siihen ei ole mitään syytä. Vika on siis 
sinussa itsessäsi!" 

Loukkaantuneen potilaan kohtaamisessa kannattaa 
erityisesti varoa loukkaamasta lisää. Loukkaantunut 
potilas on erityisen herkkä loukkaantumaan uudestaan, 
ja se tapahtuu helposti, jos lääkäri yrittää selittää 
potilaalle, että tällä ei ole mitään syytä olla 
loukkaantunut. Jos potilaalle selitetään, että hänen 
loukkaantumisensa johtuu hänestä itsestään, hän 
loukkaantuu yleensä lisää. Kutsun tätä tilannetta 
kaksoisloukkaukseksi ja se tapahtuu yleensä 
tahattomasti, kun potilaalle yritetään selittää esimerkiksi, 
että hän 1) on ymmärtänyt asiat väärin, 2) ei tiedä 
tarpeeksi asioista, 3) on itse toiminut virheellisesti, 4) on 
ollut yliherkkä loukkaantumaan tai 5) on loukkaantunut 
psyykkisistä syistä.

Aggressio-oppiminen, taistelurituaalit ja 
puolustuksellinen väkivalta 
Lagerspetz määritteli aikoinaan aggressio-oppineen 
ihmisen käytöksen olevan nimensä mukaisesti 
opittua: ”jos yksilö tottuu saavuttamaan tavoitteitaan 
aggression avulla, hän tottuu tähän ratkaisumalliin 
sosiaalisessa kanssakäymisessä ja on todennäköisempää, 
että hän käyttäytyy aggressiivisesti myöhemminkin”.  
Hankala asiakas ei välttämättä ole ensimmäistä kertaa 
julkisesti hankala ja valitettavan usein hän on saattanut 
myös saada tahtonsa läpi nimenomaisesti hankaluutensa 
avulla. Aina kun uhkailevan ihmisen käytökseen 
reagoidaan alistumalla tapahtuu myös oppimista 
vahvistava prosessi ja uhkailija saa vahvistusta 
valitsemalleen käyttäytymismallille. 

Nummenmaa muistuttaa kirjassaan Tunteiden 
psykologiaa, aggressiivisten ihmisten olevan herkempiä 
havaitsemaan aggressiivisuuteen liittyviä vihjeitä. 
Kiihtyneen ihmisen kohtaaminen laukaisee negatiivisen 
tunnereaktion alle puolessa sekunnissa. Nämä tunteet 
ohjaavat sitä, miten tulkitsemme kohtaamista seuraavaa 
sosiaalista vuorovaikutusta. Meille epämieluisan henkilön 
kohtaaminen saa meidät tulkitsemaan täysin 
neutraalinkin sosiaalisen vuorovaikutustilanteen 
aggressiivisemmaksi ja yleensäkin kielteisemmäksi. 

Mielenkiintoinen havainto tulee Björkqvistin, 
Lagerspetzin ja Kaukiaisen nuorten 
väkivaltakäyttäytymiseen liittyvästä tutkimuksesta. 
Tutkijat ovat havainneet väkivallan käyttämiseen liittyvän 
ns. "hyöty-panos suhteen". Tutkimusten mukaan suoraa, 
avointa aggressiivista käytöstä käytetään usein silloin  
kun sen käyttäjä kokee hyötyvänsä käytöksestä tai sen 
seurauksista. 

Grossman ja Meloy puolestaan ovat todenneet 
useimpien ihmisten toimivan lajin sisäisissä, uhkaavassa 
tilanteessa täysin samoin kuin muidenkin nisäkkäiden on 
havaittu toimivan. Nisäkkäillä tyypillistä on 
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taistelunomaisen käytöksen ja uhittelun käyttäminen 
varsinaisen fyysisen kontaktin välttämiseksi. Tämä 
käytös on havaittavissa meissä jo hyvinkin nuorena. 
Vanhemmalla iällä osa meistä oppii hillitsemään tai 
peittelemään tämänkaltaisen käytöksen ääripäitä. 

Ammattilaisten on kuitenkin hyvä muistaa, että 
taistelurituaalien tai ns. pelottelueleiden taustalla on 
tietoinen tai tiedostamaton yritys välttää varsinainen 
isompi (ja joskus fyysinenkin) konflikti. 

Lisäksi monilla aikuisilla ei ole keinoja tunnistaa omia 
tunnereaktioitaan ja käytös näkyykin nimenomaisesti 
sanattoman viestinnän puolella. Näihin pelottelu- tai 
pullistelueleisiin on hyvä reagoida kertomalla 
havainnoistaan kiihtyneelle ihmiselle: “Kuulostaa siltä, 
että olet kiihtynyt”, “Näyttää siltä, että et pidä 
tekemästämme ratkaisusta?”.  Monasti kiihtynyt ihminen 
alkaa rauhoittua kuultuaan omien tunnetilojensa tulleen 
huomioiduksi. Mielenrauhan koulutuksissa tätä 
tekniikkaa nimetään “Tunnekartaksi” eli asiakkaan 
tunteiden sanallista nimeämistä. 

        

Väkivalta puolestaan on yleisimmin jaettu 
suunnitelmallisen ja impulsiivisen väkivallan ryhmiin. 
Valtaosa impulsiivisista eli affektiivisista teoista on 
perusluonteeltaan puolustuksellista, jossa ihminen 
puolustautuu joko todellista fyysistä uhkaa tai todellista 
tai kuviteltua psyykkistä uhkaa kohtaan (nöyryytys, 
kasvojen menettäminen, häpeä, pelko ym.) . Usein 
aggressiivisen käytöksen taustalla on puolustautuminen 
hyökkäämällä verbaalisesti tai fyysisesti. Tämä ei 
kuitenkaan asiakaspalvelijan kannalta ole aina kovinkaan 
miellyttävä tai ymmärrettävä käyttäytymismalli.  

Olivatpa syyt sitten mitä tahansa, useimmissa tilanteissa 
rauhoittelun kannalta olisi suotavaa, että kiihtynyt 
ihminen huolehtii valtaosin puhumisesta tilanteen aikana. 
Kuten jo aiemminkin olemme todenneet, harva meistä 
rauhoittuu rautaisen logiikan edessä. Kiihtynyt ihminen 
ei rauhoitu faktoilla vaan tunteiden kautta kuuntelemalla. 

Kiihtynyttä ihmistä rauhoitellessa kannattaakin muistaa 
kuohuviinipullo-esimerkki. Pullon sisällä olevaan juomaan 
(faktat ja asiaongelma) pääsee käsiksi vasta kun faktojen 
päälle kertyneet kuplat ja paineet on saatu purettua 
(tunteet). Valitettavan usein kiihtyneen ihmisen 
kohdannut asiakaspalvelija yrittää oman 
substanssiosaamisensa eli faktojen ja tiedon avulla 
rauhoittamaan kiihtynyttä ihmistä, siinä kuitenkaan 
onnistumatta.

 

Miten itse suhtaudun töykeään tai uhkaavaan 
käytökseen 

Useimmat ihmiset eivät toimi kovinkaan luontevasti 
tilanteissa, joissa heidän fyysinen koskemattomuutensa 
on mahdollisesti uhattuna. Taustalla voivat vaikuttaa 
henkilön kokemat aiemmat uhka- ja 
väkivaltakokemukset, mahdollinen epävarmuus juridisista 
oikeuksista ja velvollisuuksista tai vaikkapa oman 
ammatillisen roolin vaikutus siihen tapaan, miten 
väkivallan uhkaan reagoidaan. 

Yleensä kokeneemmat työntekijät reagoivat 
rauhallisemmin. Kokemuksen myötä on löydetty linja. 
joka on toiminut riittävän hyvin vastaavissa tilanteissa ja 
joskus ikä luo luontaista auktoriteettia vastapuolen 
silmissä. 

Myös huoli työyhteisön reagoinnista voi vaikuttaa 
yksittäisen työntekijän reagointitapaan. Työntekijä voi 
olla huolissaan siitä, että hänet leimataan 
ammattitaidottomaksi työntekijäksi jos tilanne yltyy 
väkivaltaiseksi. Olisikin tärkeää, että työpaikalta löytyvät 
selkeät ohjeet ja käytännöt joiden avulla tieto uhkaavien 
tilanteiden toimintamalleista on saatu kaikkien tietoon. 

Oman merkityksensä tilanteen hallinnalle luovat myös 
meissä jokaisessa vaikuttavat ihmiskehon luonnolliset 
stressireaktiot ja tapahtumahetkellä vallinnut 
henkilökunnan fyysinen ja psyykkinen vireystila.

Ennen Puhe-Judoa 

Ennen varsinaista rauhoittelua on myös syytä pitää 
mielessä seuraavat lainalaisuudet:

1. Kaikki ihmiset eivät välttämättä aina rauhoitu. 
Joskus asiakkaaksi tulee ihminen, jonka 
rauhoittuminen voi olla mahdotonta tai että 
rauhoittuminen vaatii henkilökunnalta pitkällistä 
ammatillista osaamista, ylivoimaa, lääkitystä, lepositeitä 
ja aikaa. Näitä marginaaliryhmään kuuluvia 
poikkeustapauksia ovat joskus esim. Psykoottiset 
ihmiset, muistisairaat, insuliinishokissa olevat 
diabeetikot, kehitysvammaiset, ihmiset joilla on 
diagnosoitu (tai diagnosoimaton) Aspergerin 
oireyhtymä, Aleksitymia, Touretten oireyhtymä, 
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persoonallisuushäiriö, neurologinen vamma tai sairaus 
ym. 

2. Kaikki tilanteen eivät aina ole 
rauhoittelutilanteita. Joskus tulee vastaan myös 
tilanteita, jotka eivät sinänsä ole rauhoittelutilanteita, 
vaan henkilökunnalta vaaditaan pelisilmää ja tunneälyä 
tilanteen hoitamiseksi. Tällainen tilanne saattaa 
esimerkiksi olla edessä silloin kun organisaatio on itse 
tehnyt mittavan virheen. Tilanteita saattavat olla esim. 
suruviestin toimittaminen, muu tilanne jossa 
rauhoiteltavan läheinen on menehtynyt, 
irtisanomistilanteet ym. Rauhoitteluyritykset saattavat 
jopa pahentaa tilannetta, jos sitä yritetään väärään 
aikaan. On olemassa tilanteita, joissa ihmisellä pitää 
olla oikeus käyttäytyä vahvasti ja poikkeuksellisesti. 

3. Jokainen ammattilainen ei välttämättä ole 
rauhoittelun ammattilainen. Kaikista ihmisistä ei ole 
rauhoittelijaksi. Validin tutkimuksen puuttuessa, 
joudumme turvautumaan Mielenrauhan kouluttajien 
empiiriseen havainnointiin aiheen tiimoilta. Oman 
arviomme mukaan noin 20 % organisaation 
henkilökunnasta on rauhoittelutilanteissa erittäin  
taitavia. Vaihtelevasti onnistuvia löytyy noin 75 %, jotka 
onnistuvat tietyissä tilanteissa tai vaikkapa tietyn 
ihmistyypin kanssa. Jäljelle jäänyt 5 % ihmisistä on 
luonteeltaan ja käyttäytymiseltään sellaisia, ettei heitä 
pitäisi päästää lainkaan haastavien ihmisten kanssa 
tekemisiin. Taustalla saattaa olla reagointiherkkyyden 
tai tunneälyn puutteita, hyvin temperamenttista 
käytöstä, henkilökohtaisia ja traumaattisia kokemuksia 
lapsuudenkodista tms. jotka hankaloittavat 
ammattimaista käytöstä kohdattaessa haastavia tai 
uhkaavia ihmisiä. 

4. Kyse on viime kädessä vain tekniikkavalikoimasta, 
joka toimii ainoastaan silloin kun asenne on 
kohdallaan. Puhe-Judo ei saa muodostua listaksi 
lauseita, joiden konemaisen lausumisen myötä luullaan 
tilanteen rauhoittuvan. Epäaidon ihmisen mikroeleet ja 
muu käytös paljastavat usein rauhoittelijan todellisen 
asenteen ja tunnetilan. Rauhoittelijan tulisi pyrkiä 
olemaan aidosti läsnä ja vilpittömästi haluavan 
tilanteen päättyvän kaikkien osapuolten kannalta 
mahdollisimman positiivisesti. 

Stressireaktiot tilanteen aikana ja sen jälkeen 

Stressireaktiot ovat meissä jokaisessa vaikuttavia, 
luonnollisia ihmiskehon ja -mielen reaktioita 
epäluonnolliseen tilanteeseen. Itse tilanteessa useimmat 
meistä huomaavat muutoksia seuraavilla osa-alueilla:

Aistihavainnot, suorituskyky sekä ajatustoiminta

Aistihavaintojen osalta selkeimmät ongelmat tulevat 
näkökentän supistumisen myötä (putkinäkö), 
kuulohavaintojen valikoitumisen kautta ja 
kivunsietokynnyksen muutoksista johtuen. 

Koska koulutuskokonaisuus käsittelee ensisijaisesti 
vuorovaikutustaitoja, keskityn lyhyesti kuulohavaintojen  
ongelmien vaikutukseen konfliktinhallinnassa. 
Vastaanottajan kuulohavaintoja voidaan selkiyttää ja 
parantaa puhumalla lyhyitä, ytimekkäitä ja selkeitä lähes 
käskynomaisia viestejä työtovereille ja asiakkaille sekä 
itse toistamalla kuullut viestit. Lisäksi oman viestinnän 
osalta kannattaa muistaa, että myös asiakas tai 
uhkailijakin on usein stressireaktioiden vaikutuksen 
alaisena, eli kiihtyneen ihmisen rauhoittelunkin tulisi 
noudattaa samaa linjaa: Lyhyitä lauseita ja toista kunnes 
huomaat yhteyden syntyneen.

Kiihtyneen asiakkaan kohtaamiseen varautuminen 

Kiihtyneen (ja mahdollisesti uhkaavan tai väkivaltaisen) 
aikuisen kohtaamiseen voidaan varautua organisaatioissa 
joissa asiakasuhteet ovat pitkäkestoisempia, asiakkaat tai 
heidän käytös tunnetaan entuudestaan ja 
asiakastapaamiset ovat ennakkoon tiedossa. Ennakoivia 
toimintamalleja kiihtyneen ja uhkaavan asiakkaan 
kohtaamiseen ovat mm. seuraavat toimet: 

 Tapaaminen ainoastaan ennalta sovittuina aikoina. 

 Turvallisimman kohtaamispaikan valitseminen 
(poistumisreittejä vähintäänkin kaksi, lähellä muuta 
henkilökuntaa, iso ja raskas pöytä välissä ym.)

 Kollegan mukaan pyytäminen ”toimitustodistajaksi”

 Oman toiminnan miettiminen etukäteen. 

 Matala kynnys lisäavun pyytämiselle.

 Käyttäytymissääntöjen kertaaminen kaikille 
maltillisesti ennen tapaamisen varsinaista aloittamista. 

Toimintamallijärjestelmä 

Henkilökunnan olisi hyvä myös keskustella siitä, mitkä 
tilanteet nähdään ennakoitavina ja ennalta havaittavina 
(esim. tulehtuneet keskustelut asiakkaan kanssa) ja mitkä 
tilanteet puolestaan koetaan täysin  ennakoimattomina 
(spontaanit väkivallanteot). 

Vaikka toimintamalleissa onkin kyse ensisijaisesti ns.  
taktisista askelkuvioista turvalliseen kohtaamiseen, pitää 
henkilökunnalla olla myös käsitys siitä, mitä yksittäisten 
työntekijöiden toimivaltuuden ja oikeudet (esim. 
itsepuolustuksen osalta) pitävät sisällään.

 Asiakkaan kasvojen säilyttäminen ilman tarpeetonta 
yleisöä. Tämä voidaan tehdä joko pyytämällä asiakasta 
siirtymään rauhoitteluun sopivaan tilaan tai 
vaihtoehtoisesti pyytämällä sivullisia siirtymään pois 
lähietäisyydeltä. Joskus yleisön joukossa saattaa olla 
ihmisiä, jotka kannustavat epäasialliseen käytökseen tai 
toisaalta äänekkäästi tuomitsevat tunnepitoisen 
käytöksen. Molemmissa tilanteissa rauhoittelijan tehtävä 
vaikeutuu huomattavasti. Lisäksi rauhoittelutilan  
tarpeeton irtaimisto olisi syytä pyrkiä poistamaan 
ennalta sekä varmistamaan avun hälyttäminen sekä avun 
saapuminen mahdollisimman nopeasti tilaan.
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 Tehtäväjako suorittajan ja varmistajan rooleihin. 
Tehtäväjako ei liity virkaikään tai tehtävänimikkeeseen 
vaan suorittajaksi kannattaa laittaa tehtävään 
parhaimmat valmiudet omaava henkilö. Tosin monasti 
asiakas ”valitsee” suorittajakseen ensimmäisenä vastaan 
tulleen henkilökunnan edustajan.  

Suorittajan tehtävänä on konfliktitilanteissa kiinnittää 
kiihtyneen ihmisen huomio, edustaa organisaatiota, 
kuunnella kiihtynyttä asiakasta ja pyrkiä rauhoittamaan 
tilanne. 

Varmistaja puolestaan pyrkii eristämään tilan ja 
tilanteen, evakuoi ne asiakkaat jotka eivät itse ymmärrä 
tai kykene poistumaan, siirtää aseeksi kelpaavat välineet 
pois lähietäisyydeltä, huolehtii pakoreitin avaamisesta ja 
valmistautuu kutsumaan lisäapua paikalle jos siltä tuntuu. 
Luonnollisesti varmistajan ensisijainen tehtävä on 
kuitenkin suorittajan toiminnan turvaaminen. Joskus 
kiihtynyt asiakas ei kuitenkaan suostu keskustelemaan 
varsinaisen alkuperäisen  suorittajan kanssa, jolloin esim. 
roolien vaihtaminen suorittajan ja varmistajan välillä 
pitäisi olla mahdollista. 

 Pää- vara- ja hätäsuunnitelmat kuntoon.  

Pääsuunnitelma usein pitää sisällään henkilökunnan 
toivotun minimilukumäärän kohtaamistilanteissa ja 
turvallisen kohtaamistilan varaamisen etukäteen. 
Varasuunnitelmaksi olemme usein suositelleet ns. 
organisaatiokohtaisen huomaamattoman hätäkoodin 
sopimista. Tällainen hätäkoodi voi olla esim. 
kirjainyhdistelmä (V), numerokoodi, olematon lomake tai 
henkilö (Mr. Sand), kollegan kutsuminen omalla 
etunimellä yms. Tarkoituksena on pystyä kutsumaan apua 
paikalle ilman kiihtyneen ihmisen provokaatiota. 
Hätäsuunnitelma puolestaan on pako- tai 
toimintasuunnitelma fyysisen väkivallan varalle. 

Lisäksi suunnitelmia kannattaa hyödyntää sellaisissa 
tilanteissa, joissa kohtaamistilanteeseen pystytään 
ennakolta varautumaan. Jos kohdehenkilö tunnetaan 
entuudestaan, on hyvä listata itselle sellaisia asioita, joista 
puhuminen rauhoittaa kiihtyneen ihmisen tai ainakin saa 
aikaan positiivisen tunnereaktion (omat lapset, 
menestyminen urheilussa jne.). Kiihtyneen ihmisen on 
usein vaikeaa vaihdella tunnetilasta toiseen jos 
rauhoittelija onnistuu toistuvasti ottamaan esille tai 
mainitsemaan asioita, jotka saavat aikaan asiakkaassa 
positiivisen reaktion. 

Tehokkaan ja rauhallisen ensivaikutelman luominen 
kohtaamistilanteissa 

Konfliktitilanteissa ennakkoasenteet ja ensivaikutelma 
luovat odotuksia, jotka pyrkivät toteutumaan. Pidä siis 
huoli, että kiihtyneen ihmisen kohdatessasi oma 
kehonkielesi on minimalistista ja maltillista.  

Ensivaikutelmaan liittyy myös omasta toimipisteestäsi 
saatava ensivaikutelma. Onko opastus paikalle riittävä, 
miltä asiakaspalvelu- ja odotustilat näyttävät, entä 
minkälainen vaikutelma syntyy työhuoneestasi mikäli 
otat vastaan asiakkaita omissa tiloissasi? Samalla 
tietenkin kannattaa vilkaista peiliin, minkälainen 
ammattilainen on asiakasta ottamassa vastaan? Onko 
yleisvaikutelma siisti ja mitä esimerkiksi työasusi kertoo 
sinusta ja edustamastasi organisaatiosta?

Pidä mielessäsi myös Vidal Sassoonin 
mainoksesta tuttu slogani: ”Et koskaan saa 
toista mahdollisuutta ensivaikutelman 
luomiseen”. Ensivaikutelman voimaa ei 
voi siis vähätellä. 

10-sääntö eli 10 ensimmäistä sanaa, 
sekuntia, ilmettä ja elettä. Kannattaakin 
miettiä miten hyödyntää ensimmäiset 
kymmenen sekuntia. Millä äänensävyllä ja 
sanavalinnoilla esimerkiksi vastaat 
puhelimeen? Mitä vastauksesi kielii 
tunnetilan osalta? Mitkä ovat ensimmäisen 
spontaanit eleesi tai ilmeesi kun huomaat 
pettyväsi tai kun tunteet ottavat vallan? 

Eläinmaailmassa tunnetaan ns. ”cut-off” 
signaalit. Näillä signaaleilla eläimet (jotka 
eivät siis pysty puhumalla 
kommunikoimaan) osoittavat laumassa 
ylempiarvoiselle, etteivät nämä kyseenalaista 
tämän asemaa. Vahvimmat cut-off signaalit on 
todettu olevan koirilla ja susilla. Ihmisten vastaavat 
signaalit liittyvät dominointieleiden välttelyyn (leuan 
työntäminen eteen, leveä haara-asento, käden nyrkissä 
vyötäisillä jne.) eikä niinkään alistuvien eleiden 
korostamiseen. 

Kiihtyneen ihmisen kanssa on myös syytä pitää huolta 
omasta etäisyydestään. Väkivaltarikoksista tuomituilla 
vankeusvangeilla on tutkimuksissa havaittu olevan 
tuplasti isommat reviirit kuin mitä valtaväestöllä. 
Seisomalla liian lähellä saatat vaikuttaa tahtomattakin 
uhkaavalta. Jos et pysty hyödyntämään etäisyyttä, pyri 
sijoittumaan luontevasti paikalta löytyvien esteiden tai 
hidasteiden taakse. 

Oman viestinnän osalta olisi myös hyvä pitää oma 
vartalolinja lievästi kulmassa asiakkaan suuntaan 
(vältetään taistelurituaalinomaisuus), pää jopa hieman 
kallellaan ja kädet näkyvillä jos suinkin mahdollista. 

Kädet tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pitämään 
esillä ja jopa kämmenet avoimina ja näkyvillä. Kaikki 
tarpeeton tavara tulisi laskea käsistä. 

Katsekontakti on useimmissa kulttuureissa yksi 
tärkeimpiä viestejä oman kiinnostuksen ja mielenkiinnon  
osoittamiseksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että valta-
asemassa olevan ihmisen puhuessa jatkuva katsekontakti 
voidaan kokea hyvin epämiellyttävänä, mutta kiihtynyttä 
ihmistä kuunnellessa katkeamaton katsekontakti kielii 
kiinnostuksesta ja läsnäolosta. 
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Morris kommentoi 
teoksissaan pään kallellaan 
pitämisen olevan ainoa 
todella universaalisti 
yhdenmukaisesti tulkittu ele. 
Mainittu ele Morriksen 
mukaan tulkitaan kaikkialla 
turvallisuuden ja 
empaattisuuden eleeksi. 
Ilmeisen tehokas inhimillinen 
”cut-off” signaali. Morris 
arvelee eleen olevan sama 
johon me vauvoina 
kiinnitämme huomiomme 
elämämme ensimmäisten 
kuukausien aikana 

katsoessamme imettävää äitiämme silmiin, pään asennon 
ollessa katsojaan nähden kallellaan. Samaa pään asentoa 
hyödynnetään esim. mainoskuvissa kiinteistönvälittäjien 
ja poliitikkojen kanssa.  

Kiihtyneen ihmisen rauhoittelussa on myös syytä 
muistaa rauhoittaa omaa puherytmiään ja pyrkiä 
puhumaan mahdollisimman matalalla äänellä. Sinun on 
myös kuulostettava rauhalliselta. Ihmiset viestivät 
tunnetilaansa esimerkiksi puheäänen korkeuden, 
painotusten ja rytmitysten avulla. Tällaiset puheäänen 
akustiset omaisuudet vaikuttavat esimerkiksi siihen, 
millaisia tunnereaktioita puhuttu tunneviesti kuulijassa 
aiheuttaa. 

Jo klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessaan 
Mehrabian tutki kahden ihmisen välistä viestintää. 1970-
luvulla tehdyssä ns. Mehrabianin tutkimuksessa havaittiin 
kahden ihmisen viestivän noin 7 % sanojen avulla, 38 % 
viestinnästä tapahtui äänensävyillä ja muilla äänen 
käyttöön liittyvillä tekniikoilla ja 55 % viestinnästä 
rakentui muun sanattoman viestinnän varaan. 
Samankaltaisia tutkimuksia on neljän vuosikymmenen 
aikana tehty satoja psykologian, viestinnän, 
antropologian, myynnin ja markkinoinnin saralla, eivätkä 
prosentit ole mainitusti muuttuneet. 

Muistisääntöjä matkan varrelle 

On hyvin vaikeaa ratkaista ongelmaa, mikäli 
ongelma johtuu sinusta. Jos huomaat, että oman 
yksikkösi haastavat kohtaamistilanteet toistuvasti osuvat 
sinulle, voi syitä moiselle tilastokertymälle olla useita. 

1.) Toimipisteesi sijaitsee sellaisessa paikassa, että 
kiihtyneet ihmiset osuvat ensimmäisenä eteesi, myös 
puhelinvaihde voidaan lukea tähän ryhmään 2.) Olet se 
henkilö yksikössäsi, joka tekee ikävät päätökset ja nimesi 
näkyy papereissa, 3.) Olet oman yksikkösi ns. 
luottopakki, joka aina haetaan haastaviin 
kohtaamistilanteisiin tueksi ja turvaksi, 4.) Olet se 
henkilö, joka tunnollisesti täyttää uhkatilanteiden 
seurantalomakkeet kun taas muut yksikkösi työntekijät 
eivät näin tee tai 5.) tarvitset hieman lisää työnohjausta 
ja valmennusta haastaviin kohtaamistilanteisiin.

Miksi tehdä 10 minuutin kuuntelusta 20 minuutin 
väittelyä? Useimmat haastavat ihmiset eivät jaksa 
kiukutella kovinkaan pitkään, paitsi jos joku kaataa 

bensaa liekkeihin. Kokeile seuraavalla kerralla aktiivista 
kuuntelua ja hiljaa olemista - tulet yllättymään. 

Jos et kykene hillitsemään omia tunteitasi, älä 
edellytä sitä vastapuoleltakaan. Kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelussa oma rauhallisuus nousee ylitse muiden 
ominaisuuksien. Kiihtynyttä ihmistä ei saada 
rauhoittumaan vastakiihtymisellä - paitsi ehkä 
korkeintaan elokuvissa. 

Jos mieleesi tulee jotain oikein terävää sanottavaa, 
älä sano sitä! 

Ihmiset eivät yleensä suutu siitä mitä sanotaan, vaan 
siitä miten asiat sanotaan. Empiirisen kokemuksen 
pohjalta uskallamme väittää, että iso osa konflikteista ei 
suinkaan synny asiaongelmasta vaan siitä tavasta ja 
tyylistä, jota asiakaspalvelija käyttää käydessään asiaa 
lävitse. Onkin siis syytä kiinnittää huomionsa myös 
omaan viestintätyyliin ja -tekniikkaan kun miettii omaa 
rooliaan konfliktien hallinnassa. 

Helpot Puhe-Judon perustekniikat 

Kiihtyneen ihmisen onnistunut rauhoittelu vaatii ennen 
kaikkea oikeaa asennetta. On hyvin vaikeaa ratkaista 
ongelmaa, jos ongelma johtuu sinusta. Jos rauhoittelija ei 
pysty hillitsemään omaa käytöstään on tarpeetonta 
edellyttää sitä vastapuoleltakaan. 

Ennen rauhoittelua pitää muistaa, että tilanteen 
haltuunotto ja käskyjen antaminen on eri asia kuin 
rauhoittelu. Ohessa siis kymmenen rauhoittelussa 
hyväksi havaittua lausetta. 

Usein ihmiset eivät suutu siitä mitä heille sanotaan, vaan 
siitä miten asiat sanotaan!

Olenko valmis maksamaan vaaditun hinnan tilanteen 
rauhoittamisesta? Monta kertaa kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelu vaatii pientä vastaan tulemista ja joustamista.  
Puhe-Judossa on ennen kaikkea kyse asenteesta. 

Tärkein asia joka pitää muistaa kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelussa on oma rauhallisuus! 

Kuuntelemisen merkitystä kannattaa myös korostaa. Älä 
mene tekemään 10 minuutin kuuntelusta 20 minuutin 
väittelyä.

Rauhoitteluasento > kehonkieli kuriin, mahdollisimman 
vähäeleistä liikehdintää, mikro- ja makroeleet hallintaan 
ja tarpeettomat työkalut pois käsistä. 

1. Nimien käyttö (oma ja asiakkaan). Älä arastele kysyä 
asiakkaan nimeä konfliktin alkaessa äläkä missään 
nimessä tee oman nimesi kertomisesta kiistakapulaa. 
Anna pelkkä etunimi tai pelkkä sukunimi tai vaikkapa 
lempinimi. Nimetön ihminen on helppo esineellistää ja 
esineitä on helpompi rikkoa kuin ihmisiä. Oleellista on, 
että asiakas kokee keskustelevansa ihmisen eikä 
viranhaltijan tai ammattinimikkeen kanssa. Lisäksi toisen 
ihmisen keskeyttäminen on helpompaa ja kohteliaampaa 
kun teet sen hänen nimeään käyttäen. 
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2. Avoimet kysymykset. Pyri rauhoittelun alussa 
suosimaan ns. avoimia kysymyksiä, eli kysymyksiä jotka 
mahdollistavat (tai pakottavat) asiakkaan puhumaan ja 
kertomaan tilanteestaan mahdollisimman paljon. Pyri 
välttämään rahoittelussasi poissulkevia kysymyksiä, joihin 
kiihtynyt ihminen voi vasta yksioikoisesti kyllä/ei. Pyydä 
sen sijaan tarkennuksia, kysy lisää, pyydä kertomaan 
tapahtumasta omin sanoin. Mitä kauemmin vastapuoli 
puhuu, sitä todennäköisempää on rauhoittuminen. Mitä 
enemmän vastapuoli kertoo tapahtuneesta, sen 
enemmän on rauhoittelijalla eväitä ratkaista mahdollinen 
ongelma. Ja lopuksi, niin kauan kuin ihminen puhuu hän 
ei ainakaan hyökkää. 

3. Empaattisuus ei varsinaisesti ole tekniikka vaan 
pikemminkin toivottava ominaisuus. Empaattisuus 
kuitenkin useimmiten näkyy rauhoittelijan toimissa, 
kehonkielessä ja kommenteissa, joten empaattisuus 
kuuluu rauhoittelijan työkalupakkiin olennaisesti. 

4.Anteeksi pyyntö tai ainakin pahoittelu. Monasti 
asiakkaalle riittää se, että edes joku organisaation 
edustaja pyytää anteeksi tai pahoittelee, sen ei aina 
tarvitse olla virheestä vastuussa oleva henkilö. 

5. Tunnekartan maalaaminen, eli kerro asiakkaalle mitä 
tunnetiloja olet aistivinasi hänen käytöksestään: 
”Vaikuttaa siltä, että olet kiihtynyt?”, ”Korjaa jos olen 
väärässä, mutta minusta tuntuu kuin olisit pettynyt?”, 
”Kuulostaa siltä, että et pitänyt päätöksestä?” jne. Vaikka 
tekniikka voi vaikuttaa naivilta, se toimii. Tunnekartan 
avulla päästään käsiksi niihin tunteisiin, joita 
asiaongelman päälle on muodostunut ja samalla 
puheenvuoro siirretään takaisin asiakkaalle. 

6. Kuuntele ja kuule. Yksi tehokkaimmista rauhoittelun 
tekniikoista. Toista, tunnekuohun vallassa olevaa ihmistä 
ei voi menestyksekkäästi käskeä kuuntelemaan. 
Kannattaa pitää mielessä, että kiihtynytkin ihminen 
monasti kuuntelee, kunhan ensin itse kokee tulleensa 
kuulluksi. Koulutuksissa usein kysytään, kuinka kauan 
asiakasta pitäisi kuunnella. On vaikeaa määritellä tarkkaa 
aikaa kuuntelulle, sillä asiakkaat ja tilanteet vaihtelevat 
suuresti, mutta jonkinlaisena kompromissina olemme 
suositelleet minimissäänkin aitoa, läsnäolevaa viiden (5) 
minuutin mittaista kuuntelua. Viisi minuuttia pystytään 
yleensä nipistämään tiukastakin aikataulusta ja viiden 
minuutin aikana useimmat meistä ovat saaneet ne 
suurimmat tuskansa purettua. Jos vastapuoli ei 
kuitenkaan osoita mitään rauhoittumisen eleitä viiden 
minuutin jälkeen, on syytä miettiä onko rauhoittelija 
syytä vaihtaa tai kutsua paikalle lisävoimia. 

7. Positiivinen mutina tarkoittaa yksikertaisesti sellaista 
äännähdysten käyttämistä, joiden avulla toinen osapuoli 
saa vastakaikua kuuntelijan läsnäolosta ja kuuntelusta. 
Usein positiivista mutinaa kuulee käytettävän esim. hyvän 
ystävän kanssa keskusteltaessa puhelimitse. 

8. Nosta jalustalle eli aktivoi mielihyväkeskus. 
Useimmat meistä pitävät siitä, että työtämme tai 
ajatuksiamme arvostetaan. Kiihtyneen ihmisen 
rauhoittelussa toisen osapuolen arvostaminen ja sen 
osoittaminen on hyvän tärkeää. Sellaiset lauseet kuten 
esimerkiksi: “Olet selvästi perehtynyt aiheeseen”, “En ole 
itse miettinyt asiaa lainkaan tuolta kannalta, kerro 
lisää…”, ”Vaikutat fiksulta kaverilta”, ”Olet sen oloinen 
ihminen, että sinuun voi luottaa...” tai "arvostan sitä, että 
tulit kertomaan minulle tästä ongelmasta" auttavat 
kiihtynyttä ihmistä puheenomaisesti jatkamaan 
kerrontaansa. 

9. Peilaustekniikka eli tiivistäminen tai kiteyttäminen 
- toista kiihtyneen osapuolen tarina lyhyesti ja omin 
sanoin takaisin. Osoitat kuuntelevasi ja kiihtyneellä 
ihmisellä on vielä mahdollisuus oikoa väärinkäsityksiä 
kiihtymyksen aiheen osalta. 

10.  Sanasiltojen rakentaminen eli ihmiskaiku, toista 
vastapuolen juuri lausuman lauseen 2-3 viimeistä sanaa. 
Sanasilloilla tai ihmiskaiun avulla osoitat kuuntelevasi ja 
autat asiakasta jatkamaan kerrontaa luontevasti. 
Sanasilloilla et yleensä suututa asiakasta sillä käytät 
asiakkaan omia sanoja ja puhetta. 

11. Valmistelevat lauseet - Jos olet onnistunut 
asiakkaan rauhoittelussa, mutta joudut kuitenkin 
vahvistamaan konfliktin aiheuttaneet alkusyyn (esim. 
laskun eteneminen perintään, tarjoilun lopettaminen tai 
vaikkapa kielteinen korvauspäätös), valmistele 
epämielyttävän tiedon vastaanottamista. Älä pudota 
uutispommia jo rauhoittuneen ihmiseen syliin 
ilmoittamatta, vaan pyri valmistelemaan kohdehenkilö 
tiedon vastaanottamiseen. 

12. Aiheen vaihtaminen on usein havaittu tehokkaaksi 
tunnetilan rauhoittajaksi, kunhan tekniikka osataan tehdä 
huomaamattomasti. Kiihtyneen ihmisen huomio on 
saatava vaihdettua sellaiseen aiheeseen, joka herättää 
positiivisen tunnereaktion. Joskus esimerkiksi aiemmista 
onnistumiskokemuksista tai asiakkaan lapsista keskustelu 
saattaa olla ratkaiseva aihe. Kiihtynyt ihminen ei usein 
pysty vaihtamaan toistuvasti negatiivisen ja positiivisen 
aiheen välillä vaan pysyy positiivisen aiheen parissa.  

13. Suurempaan auktoriteettiin vetoaminen. Joskus 
rauhoittelun loppupuolella voi olla paikallaan muistuttaa 
asiakasta päätökseen vaikuttaneista ja rauhoittelijan 
vaikutuspiirin ulkopuolella olevista syistä. Suurempia 
auktoriteetteja voi olla esim. yksiselitteinen lakipykälä, 
tiukat sopimusehdot tai osaston tai esimiehen selkeä 
linjaus vastaavissa tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan koskaan 
saa olla rauhoittelutekniikka asiakkaan vielä ollessa 
kiihtynyt. 
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14.Viimeinen sana asiakkaalle - Tilanteen alkaessa 
päättymään kannattaa myös muistaa mahdollisen 
valitusosoitteen tai -mahdollisuuden tarjoaminen. Monet 
ihmiset haluavat kokea omaavansa ”viimeisen sanan 
mahdollisuuden” vaikka eivät sitä koskaan 
todellisuudessa tulisikaan käyttämään. Kaupanalan 
tutkimuksissa sekä viranomaiskanteluissa on myös 
havaittu, että iso osa reklamaatioista ei itse asiassa 
todellisuudessa niinkään koske tekstissä mainittua 
konfliktia tai palveluvajetta, vaan valituksen todellinen 
syy onkin muodostunut siitä käytöksestä, jonka asiakas 
sai osakseen mainitessaan ensimmäisen kerran 
mahdollisesti valittavansa tapahtuneesta. 

Valituskanava tulee kuitenkin aina tarjota asiakkaan 
käyttöön asiallisesti eikä se saa muodostua 
henkilökunnalle helpoksi ja nopeaksi pakotieksi 
vaativasta asiakaskohtaamisesta. 

Ongelmanratkaisun nelikenttä lyhyesti  

Joskus rauhoittelun lisäksi usein vaaditaan kiihtyneen 
ihmisen suostuttelun tai taivuttelun taitoa, jonka avulla 
pyydetään, suostutellaan tai pakotetaan vastapuoli 
tekemään asioita joita hän ei alun alkaen ollut halukas 
tekemään. 

Ensisijaisesti Mielenrauhassa suositaan ratkaisukeskeistä 
ongelmanratkaisua. Mahdollisten esteiden ja rajoitteiden 
kertomisen sijaan olisi helpompaa keskittyä mieluummin 
niihin vaihtoehtoihin, jotka on mahdollista toteuttaa. 
Ratkaisukeskeisyys on kuitenkin ilmeisen (yllättävän) 
vaikeaa monille kokeneillekin asiantuntijoille ja 
asiakaspalvelijoille. 

Mielenrauhan Puhe-Judo koulutuksessa käytetäänkin 
apuvälineenä neljän eri suostuttelukanavan käyttämistä. 
Näitä tekniikoita voidaan käyttää selkeänä, toisiaan 
loogisesti seuraavina toimintamalleina, mutta useimmiten 
näiden neljän vaihtoehdon välillä joudutaan liikkumaan 
edestakaisin ennen kuin toivottu ratkaisu saadaan 
aikaiseksi. 

Kohtelias pyyntö toimii 90 % tilanteista. Toista ihmistä 
kunnioittava ja kohtelias pyyntö suorittaa vaadittu 
toimenpide yhdistettynä empaattiseen asenteeseen 
toimii useimmissa tilanteissa. 

Käytännöllinen ratkaisu käsiteltävään ongelmaan. Tässä 
vaihtoehdossa käydään ikään kuin kauppaa asiakkaan 
toiveiden ja rauhoittelijan edustaman organisaation 
tavoitteiden välillä. 

Looginen lopputulos mikäli asiakas ei halua muuten 
suorittaa toivottua toimenpidettä. Tähän vaihtoehtoon 
joudutaan usein yhdistämään mahdollinen sanktio tai 
ainakin uhkaamaan sanktion mahdollisuudella. 

Henkilökohtainen vetoomus, joka perustuu 
molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen tai 
siihen, että asiakas tekee ikään kuin palveluksen 
asiakaspalvelijalle. 
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