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Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? 

 

 

• Työturvallisuuslain mukaan esimiehen on jatkuvasti 
tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa. Tämä velvoite 
ulottuu turvallisuuden ja terveyden ohella myös työyhteisön 
sosiaaliseen toimivuuteen.  

• Tähän sisältyy myös työyhteisön tarkkailu mahdollisten 
häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun havaitsemiseksi 
riittävän ajoissa, jotta niihin voidaan tehokkaasti puuttua. 

 

• Työntekijän velvollisuutena on mm. myös välttää muiden 
työntekijöiden häirintää ja epäasiallista kohtelua. 
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Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? 
 
 

”Häirintään syyllistyvä ei useimmiten tunnista käyttäytymistään ja sen 
vaikutuksia häirinnäksi. Häirintä on joskus myös niin taitavasti asiayhteyksiin 
verhottua tai näkymätöntä, että muiden kuin sen kohteeksi joutuvien on 
vaikeaa sitä havaita. 
 
Häirintä ilmenee esimerkiksi: 
- Sanattomina viesteinä: kielteiset eleet, ilmeet äänensävyt, katseet, 

olankohautukset 
- Yhteisöstä eristämisenä: ei puhuta, ei kuunnella, jätetään toistuvasti 

tervehtimättä, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään muita puhumasta, 
keskeytetään toisen puhe jatkuvasti 

- Työnteon jatkuvana tai perusteettomana arvosteluna tai vaikeuttamisena: 
jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, annetaan tarkoituksettomia 
tehtäviä, annetaan vain vähän tai ei lainkaan työtehtäviä, 

- Maineen tai aseman kyseenalaistamista, levitetään vääriä tietoja, 
puhutaan pahaa selän takana, tehdään naurunalaiseksi, mustamaalataan, 
nöyryytetään, pilkataan, kritisoidaan, haukutaan” 

 (Rajavartiolaitoksen varhaisen välittämisen malli, 2011) 
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Persoonallisuushäiriö vai hankala 
persoonallisuuden piirre? 

 

Persoonallisuushäiriöllä tarkoitetaan ihmisen persoonallisuudessa ja 
käyttäytymistavoissa esiintyviä vakavia häiriöitä. Ne ilmenevät 
tavallisesti useilla elämänalueilla kuten tiedollisessa toiminnassa, 
tunne-elämässä, impulssikontrollissa ja/tai ihmissuhteissa.  

 

 Tiedollisella tasolla tarkoitetaan sitä, kuinka ihminen havaitsee ja 
tulkitsee asioita, ihmisiä ja tapahtumia, miten hän asennoituu muihin 
ihmisiin ja miten hän muodostaa mielikuvia itsestä ja muista.  

 Tunne-elämän vaikeudet näkyvät tunne-elämän kirjossa, 
voimakkuudessa ja asianmukaisuudessa tilanteeseen nähden. 

 Impulssikontrollilla tarkoitetaan sitä, miten hyvin ihminen kykenee 
hallitsemaan erilaisia yllykkeitään ja käytöstään sekä sitä, miten hyvin 
hän kestää odottamista ja turhauttavia tilanteita.  
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Manipulaatio  ja vaikuttamispyrkimykset  

• Manipulaatio on yksi vallan muoto.  
• Valta puolestaan on ”aiottujen vaikutusten tuottamista”. 
 Vallankäytön muodot voidaan luokitella neljään ryhmään: 

suora voima eli pakottaminen, piilovaikuttaminen eli 
manipulaatio, suostutteleva tai taivutteleva vallankäyttö, 
sekä näistä hieman erilaisena ilmentyvä auktoriteettivalta 
eri variaatioineen.  

• Manipulointi ja manipulaatio tarkoittavat ihmisten mielten 
ohjaamista jonkun haluamaan suuntaan.  Kyse ei ole 
normaaliin arkielämään liittyvästä suostuttelusta, vaan 
huomattavasti vahvemmasta pyrkimyksestä ohjailla toisia 
ihmisiä.  

• Manipulaatio on ovelaa vallankäyttöä. Se tapahtuu 
vaikutettavalta piilossa, sillä vaikutettava ei tiedä kuin 
pienen osan niistä toimenpiteistä ja tavoitteista, joita 
häneen kohdistetaan.  
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• Vaikuttaminen ja ohjaaminen näyttää hienovaraiselta ja 
asialliselta toiminnalta, mutta päämäärät, joihin 
vaikuttaja toiminnallaan pyrkii saattavat olla hyvinkin 
vahingoittavia ja ehdottomia.  

• Manipuloija pyrkii saamaan päämääränsä läpi 
huomaamattomasti, yleisten sääntöjen puitteissa, jolloin 
vaikutettu saadaan usein kuvittelemaan vaikuttaneensa 
itse asioiden käsittelyyn.  

• Manipulaatio voi olla siis esimerkiksi pelkää tosiasioiden 
valikoivaa kertomista, jolla vahvistetaan kohteen tai 
kohteiden olemassa olevia käsityksiä tai pyritään halutun 
laisen käsityksen muodostamiseen.  

• Kognitiivisen manipulaation lisäksi myös emotionaalinen 
(tunteisiin vetoava) manipulaatio on keskeinen 
vaikuttamisen väline.  
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Manipulaatio  ja vaikuttamispyrkimykset  



Manipulatiivinen 
henkilö 

Minä  

 
Vuorovaikutus 
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Kuinka tunnistaa erilaiset vaikuttamispyrkimykset? 



Miten manipulointi onnistuu? 

• Jatkuva muutos, aikaisempaa matalammat 
organisaatiorakenteet, vähäisempi kontrolli ja globaalisuus.  

• Muutosten myötä työtekijöiden tulee olla entistä 
reagointikykyisempiä, tehokkaampia ja ennen kaikkea 
vakuuttavampia.  

• Heidän täytyy kyetä tekemään päätöksiä 
nopeatempoisemmin, vähemmällä tietomäärällä, selvitä 
virheistä nopeammin ja kyetä elämään seurausten kanssa.  

• Heidän tulee olla yrittäjähenkisiä, sellaisia jotka nauttivat 
muutoksesta ja vaihtelusta, sekä sietää epätietoisuutta ja 
turhautumista.  
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• pinnallinen viehätysvoima 

• suureellinen omanarvontunne 

• patologinen valehtelu 

• manipulatiivisuus 

• syyllisyyden ja katumuksen puuttuminen 

• tunneköyhyys ja empatiakyvyn puute 

• vastuutomuus 

• turhautumusherkkyys 

• siivellä / muiden anisoilla eläminen 

• huono käyttäytymisen kontrolli  

• kyvyttömyys tehdä pikäaikaisia suunnitelmia 

• impulsiivisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manipuloijan piirteitä 
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 Kuinka tunnistaa vaikuttamisyritykset vuorovaikutuksessa?  

 

 

Kiinnitä huomiota vuorovaikutustilanteeseen 
vaikuttamispyrkimyksinä (haastattelu tai) neuvottelutilanteissa  

 

Mitätöinti, projektio, pyrkimys sanella häneen vaikuttavia asioita 
sinulle, sinussa herääviin kielteisiin tuntemuksiin ja intuitioihin, 
toistuvaan keskeyttämiseen, kyvyttömyyteen sietää itse 
keskeyttämistä, henkilökohtaisten huomautusten tekemiseen, 
erilaisten pyyntöjen esittämiseen, intensiiviseen katsekontaktiin, 
siirtyminen asiakeskusteluista henkilökohtaisiin asioihin, 
vastapuolen näkökulman vesittämiseen, ansaitsemattomien 
etujen hankkiminen sääliin vedoten, toisen maineen pilaamiseen.  
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Kuinka tunnistaa vaikuttamisyritykset? 
 

• Omaa kyvyn ilmeettömästi, luontevasti ja tunteettomasti 
valehdella erilaisista asioista joka  mahdollistaa ”todellisuuden” 
muokkaamisen sellaiseksi kuin kuulija haluaa sen kuulla.  

• Pyrkii usein eri tavoin ohjaamaan ja hallitsemaan haastattelua ja 
johdattelemaan keskustelua epäolennaisiin aiheisiin. 

• Rönsyilee, kertoilee tarinoita, jotka saattavat vaikuttaa 
epätodennäköisiltä tai epätodellisilta häntä koskevan tiedon 
valossa, joskin tarinat ovat usein viihdyttäviä. 

• Valikointi vastaustavassa: Keskittyy pelkästään omiin positiivisiin 
puoliin, kiertää / jättää vastaamatta / ei vastaa kysymykseen 
jotka liittyvät esim. omiin virheisiin.  

• Liiallinen yleistäminen: Ei kykene antamaan konkreettisia 
esimerkkejä esim. työn toteuttamisen tavoista. 
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Kuinka tunnistaa vaikuttamisyritykset? 
 

 
• On usein kiinnostunut aikaansaamastaan vaikutuksesta ja 

esittää suoriakin kysymyksiä, tai yrittää lukea / on 
kiinnostunut tehdyistä muistiinpanoista  

  ”Kuinka olen pärjännyt tähän asti?”  

  ”Kirjoitathan minusta positiivisen arvion?!”   

• Käyttää usein hyväkseen sitä, että neuvotteluun on varattuna 
vain tietty aika, jonka myötä pitää tehdä johtopäätöksiä 
henkilöstä.  

• Harhauttaa ja hyväksikäyttää sitä, että haastattelija ei ehkä 
saanut irti sitä kaikkea mitä halusi, koska manipuloija 
manipuloi ajankäyttöä ja pyrkii eri keinoin herättämään 
toisessa osapuolessa epävarmuuden tunnetta.  
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• Hän dominoi vuorovaikutustilannetta, keskeyttää, rönsyää 
epäolennaisuuksiin, pitää yllä tiivistä katsekontaktia, kysyy 
vastakysymyksiä, tunkeutuu henkilökohtaisemme reviirille 
fyysisesti tai kysymyksillä... 

• Vastuu vyörytetään usein arvioijalle joka aikaansaa 
epävarmuuden tunnetta haastattelijassa. 

   ”Kyllähän sinä esimiehenä tiedät, että…” 

  ”Kuinka paljon tällaisia tilanteita olet arvioinut aiemmin? ” 

  ”Työsuojelulain mukaanhan on …” 
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Kuinka tunnistaa vaikuttamisyritykset? 

 

 



Kiinnitä huomiota myös näihin: 

• Puhuu hengästyttävän paljon, vie tilan ja energian. 

• Vastaukset eivät sisällä kysymysten kannalta olennaista 
tietoa. 

• Neuvottelukumppanin sitouttaminen ja imartelu. 

• Heillä on vaikeuksia tunnistaa sanojen tunnepitoinen sisältö. 

• Pyrkii häivyttämään taustaansa / tekemiseensä kiinni pääsyä. 
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• Omien tunteiden hallinta on keskeistä. On tärkeää olla 
lähtemättä mukaan manipuloijan johdattelemaan 
tilanteeseen. Olla provosoitumatta, olla ottamatta 
henkilökohtaisesti, oma persoona kaukana tilanteesta.  

• Haasta rohkeammin, kysy tarkemmin.  

• Pohdi mitkä ovat sinun heikot kohtasi neuvottelun 
osapuolena, esimiehenä, työntekijänä?  

• Muista myös intuitio, vihjeet, vaikutelmat ja 
ristiriitaisuudet tiedonlähteinä. 

Älä jää kiinni omaan epävarmuuteesi! 
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Kuinka puuttua toimintaan?  

 

 

• Tärkeää säilyttää oma ammatillinen rooli ja pitäytyä itselle 
kuuluvissa tehtävissä ja kannanotoissa. 

• Dokumentoi kaikki mikä on mahdollista dokumentoida. 

• Puutu käyttäytymiseen – mikä on ongelmakäyttäytyminen johon 
tulee puuttua? 

• Kiinnitä huomiota suureen eroon heidän puheiden ja käyttäytymisen 
välisessä = suuressa ristiriidassa.  

 

•  Mikäli mahdollista, älä kohtaa häntä yksin. Järjestä uusi neuvottelu, 
pyydä useampia henkilöitä mukaan tilanteeseen. 

• Pitkitä neuvottelun kestoa, voit paremmin huomata ristiriitaisuudet. 

• Hanki lisää näkemystä siitä miten muut kokevat hänet 
(vastanottovirkailija,  muut työyhteisön jäsenet, muut tilanteeseen 
osallistuneet jne).  
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Työyhteisön manipulointi 

• Manipuloijan käytös ei vastaa tavanomaista käsitystämme 
ihmisten käyttäytymisestä työpaikalla ja työyhteisössä.  

• Työntekijänä hän on ennen kaikkea vastuuton ja 
omanarvontuntoinen.  

• Hänellä on tapana olla täyttämättä velvollisuuksiaan tai olla 
kunnioittamatta antamiaan sitoumuksia, vaikka hän voi 
esittää näin tekevänsä.  

• Hän kokee vähän tai ei lainkaan lojaalisuutta työnantajaansa, 
yhteiskuntaa, esitettyjä ideoita, tavoitteita tai tarkoituksia 
kohtaan. Hän on kykenemätön tai vähintäänkin haluton 
kantamaan vastuuta omista teoistaan tai oman toimintansa 
seurauksista. 
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• Säännöt, toimintamallit tai yhteiset pelisäännöt eivät merkitse 
hänelle mitään. Hän on taipuvainen luomaan omat sääntönsä 
koska kokee olevansa siihen ”oikeutettu”. 

• Eivät ole tiimihenkisiä ja he ovat yleensä liian itsekkäistä 
työskennelläkseen yhteisen tavoitteen eteen.  

• Manipuloija haluaa aina jotakin - asemaa, uraa, mainetta, 
rahaa, ja hän tavoittelee niitä polkemalla muita ja olemalla 
haluton työskentelemään niiden eteen ahkeruuden, 
tuotteliaisuuden ja aikaansaavuuden avulla.  

• Elävät usein muiden töillä ja näytöillä, eivätkä omilla 
ansioillaan. 
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Työyhteisön manipulointi 



• Muiden hyväksikäyttö ei ole seurausta väliaikaisista seikoista, jotka 
estävät häntä tekemästä työtä.  

• Valehteleminen on osa heidän persoonallisuuttaan ja siksi se 
poikkeaa muiden satunnaisesti käyttämästä tilannekohtaisesta 
valehtelemisesta.  

• Manipuloijat eivät ole luotettavia työntekijöitä, alaisia tai kollegoita, 
ja yritys kouluttaa heistä sellaisia on tuhoon tuomittu.  

• Hän keksii taidokkaita, yksityiskohtaisia selontekoja, vaikka 
tietäisikin, että hänen kertomansa voidaan tarkistaa. Hänen 
valmiutensa valehdella, ja helppous jolla hän sen tekee – jopa 
ihmisten kanssa jotka tuntevat hänet hyvin – on huomattava.  

• He eivät muiden ihmisten tapaan hämmenny, nolostu tai kiusaannu 
jäädessään kiinni valheesta, vaan silmää räpäyttämättä muuttavat 
tarinaansa tai muokkaavat tosiasioita siten, että ne ovat 
yhteneväisiä valheen kanssa.  
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Työyhteisön manipulointi 



• Hänen vastuuttomuutensa on usein ilmeistä monella osa-
alueella, ja se voi käytännössä ilmetä esimerkiksi jatkuvana 
myöhästelynä, toistuvina poissaoloina, 
välinpitämättömyytenä tai huolimattomuutena työtehtävistä 
suoriutumisen suhteen, sekä sopimusten rikkomisena.  

• Tällainen henkilö voi antaa auliisti lupauksia ja luvata hoitaa 
velvollisuutensa, mutta hän ei kuitenkaan pidä näitä 
lupauksiaan.  

• Lähtiessään organisaatiosta hän voi tehdä sen esimerkiksi 
ilmoittamatta siitä yhteistyökumppaneille (sisäiset tai ulkoiset 
yhteistyökumppanit).  
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Työyhteisön manipulointi 



• Osa vahingoista voi olla välittömiä taloudellisia vahinkoja, 
mutta vielä suurempia vahinkoja koituu yleensä toiminnan 
seurauksena välillisesti mm. julkisuuskuvan vahingoittumisen 
myötä, joskus koston motivoimana.  

• Manipuloija jättää jälkensä työyhteisöön ja joissakin 
tapauksissa saa sen käytöksellään ja manipuloinnillaan 
kaaosmaiseen tilaan, josta muut työyhteisön jäsenet kärsivät.  
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Työyhteisön manipulointi 



 

Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? 

 

 

”Tavoitteena on, ettei yksikään Rajavartiolaitoksen virkamies koe 
työssään epäasiallista kohtelua, häirintää tai syrjintää. 
Kaikenlainen huono kohtelu on Rajavartiolaitoksessa 

ehdottomasti kiellettyä” 
  (Rajavartiolaitoksen varhaisen välittämisen malli, 2011) 

 

• Häirintä on luonteeltaan toistuvaa, säännöllistä ja pitkään 
jatkuvaa kiusaamista ja epäasiallista kohtelua, jonka 
seuraukset sen kohteeksi joutuneelle ovat pääsääntöisesti 
kielteisiä. 
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Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? 

 

• Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus 
selvittää ja korjata tilanne, jos työpaikalla esiintyy häirintää, 
syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua.  

• Puuttumisvelvoite syntyy kun työnantaja (esimies) on saanut 
tietää asiasta. 

• Vastuu häirinnän lopettamisesta on aina työnantajalla, 
riippumatta siitä onko häirintään syyllistynyt henkilö 
työnantaja esimies- tai työntekijäasemassa. 

• Mikäli työnantaja ei puutu häirintään, saattaa tilanne 
pitkittyessään pahimmillaan täyttää työrikoksen 
(työturvallisuusrikos, työsyrjintärikos) tunnusmerkit. 
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Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? 

 

• Häirintää kokevan henkilön tulee ensisijaisesti itse ryhtyä 
toimenpiteisiin ja ottaa asia esiin henkilön kanssa jonka 
taholta kokee häirintää.  

• Jos tilanne ei korjaannut, hänen tulee ottaa yhteyttä 
esimieheensä. Jos häirinnästä epäilty henkilö on esimies, asian 
käsittelyvastuu siirtyy esimiehen esimiehelle.  

• Mikäli esimiehellä ei ole edellytyksiä korjata ongelmaa tai hän 
muutoin tarvitsee sen ratkaisemiseen apua, hän ottaa 
yhteyttä omaan esimieheensä. Tukena voivat toimia myös 
työturvallisuuspäällikkö ja työterveystaho. 
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• Ennakointi: Ongelmalliseen käyttäytymiseen puuttuminen ja 
suunnitelmallinen henkilöstön tukiohjelma ongelmissa.  

• Loistavina esimerkkinä Rajavartiolaitoksen varhaisen 
välittämisen malli sekä Ulkoasiainministeriön hyvän 
työyhteisön opas.  

• Esimiehen työtä edesauttavat yrityksen linjaamat selvät ja 
yleisesti tiedostetut tavat toimia hankalissa tilanteissa. 

• Työyhteisön ilmapiirin jatkuva seuraaminen ja kehittäminen.  

• Riskijohtamiseen kouluttaminen, myös sisäisten uhkien ja 
ongelmien suhteen.  

• Esimiesten valmentaminen vuorovaikutuksessa, 
konfliktitilanteiden hallinnassa.  

 

Hankala käytös – mutta miten puuttua? 
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• Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen välittömästi 
(myös hienovaraiseen: ilmeet, eleet, selän takana puhuminen, 
mitätöinti, eristäminen tiedonkulusta).  

• Dokumentoi kaikki informaatio. 
• Kuvaa käyttäytymistä kun dokumentoit. 
• Älä kohtaa hankalaa henkilöä yksin (jos mahdollista). 
• Varaudu kaikkeen ja valmistaudu etukäteen huolella, varmista 

toimintatapojesi oikeellisuus, laillisuus jne.  
• Omien tunteiden hallinta on keskeistä. On tärkeää olla 

lähtemättä mukaan hänen johdattelemaan tilanteeseen, olla 
provosoitumatta, olla ottamatta henkilökohtaisesti, oma 
persoona kaukana. 
 
 

© PD SEARCH OY – Taija Stoat 

Hankala käytös – mutta miten puuttua? 

 



 

 

 

Huolehdi omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi 
hankalien tilanteiden keskellä. 

 

Kiitos mielenkiinnostanne! 
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