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VAIKUTTAMISEN PSYKOLOGIA

Mielen muuttamisen tiede ja taito

Henry Honkanen 2016

https://www.influ-era.com/kirjat/
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Vaikuttamisen psykologia -kirjassa käsitellään vaikuttamiseen, suostutteluun ja 
yleisemmin mielen muuttamiseen liittyviä ilmiöitä. Mielen muuttamisessa kyse 
on siitä, miten ihmiset saadaan ajattelemaan, valitsemaan ja toimimaan jollakin 
vaikuttajan toivomalla tavalla. Vaikuttamisen psykologia on oppi siitä, mihin 
tällainen vaikuttaminen perustuu ja millä tavoin ihmisiin voi käytännössä 
vaikuttaa. Kirjassa esitellään monipuolisesti sekä vaikuttamistutkimuksen eri 
alueita että vaikuttamisen käytännön taktiikoita ja menetelmiä.

Kirjassa käsitellään vaikuttamisen tutkimusta ja käytäntöjä kriittisesti arvioiden. 
Vaikuttamiseen liittyy paljon uskomuksia ja hokemia, joilla ei ole riittävää 
tieteellistä perustaa. Samoin vaikuttamisen eettisten kysymysten pohdinta on 
tärkeää. Kirjassa vaikuttaminen nähdään kuitenkin enemmän hyödyllisenä, 
prososiaalisena ja voimaannuttavana vuorovaikutuksen muotona kuin ihmisten 
yksipuolisena manipuloimisena ja hyväksikäyttämisenä. Vaikuttamisen psykologia 
tarjoaa myös välineitä ei-toivottujen suostutteluyritysten torjumiseen

Vaikuttamisen psykologia -kirjan voit tilata suoraan 
kustantajalta. Kirjan hinta on 45 € (sis. alv 10%).

https://www.influ-era.com/kauppa/

https://www.influ-era.com/kirjat/
https://www.influ-era.com/kauppa/


MITÄ VAIKUTTAMINEN ON?

Vaikuttamisessa ihmiset yritetään saada ajattelemaan tai toimimaan 
jollakin vaikuttajan toivomalla tavalla ilman suoraa vallankäyttöä. 

Usein perimmäisenä tavoitteena on saada jokin muutos aikaan ihmisten 
käyttäytymisessä joko nyt tai tulevaisuudessa.

Kolme menetelmää muuttaa ihmisten käyttäytymistä:

1. Suora vallankäyttö: Vaikuttaminen säätämällä lakeja, laatimalla sääntöjä, 
palkitsemalla, pakottamalla, käyttämällä väkivaltaa.

2. Asenteiden ja ajattelutapojen muuttaminen: Kouluttaminen, sivistäminen, 
valistaminen. Autetaan ihmisiä ”tiedostamaan” asioita. Oletus: uudet ajatukset 
vaikuttavat myös ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin.

3. Vaikuttaminen suoraan käyttäytymiseen: Ihmisten psykologisen, sosiaalisen tai 
fyysisen ympäristön muotoilu tavalla, joka saa heidät toimimaan ja valitsemaan 
”oikein”.
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Johtajuus, ryhmä  ja  vaikuttaminen

Johtajuus syntyy aina vuorovaikutusprosessin kautta 
ryhmätilanteessa, jossa johtaja pyrkii vaikuttamaan ihmisiin jonkin 
tavoitteen saavuttamiseksi. 
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❑ Kyse on aina vaikuttamisesta kun yrittää johtaa, ottaa 

johtajuutta jossain tilanteessa

❑ Aina kun yrittää vaikuttaa toisiin ihmisiin, tulee jossain 

määrin myös johtajuuden alueelle.

JOHTAJUUS, VAIKUTTAMINEN JA RYHMÄ
prosessi-
näkökulma

johtajuus syntyy 
esimiehen ja alaisten 
vuorovaikutuksen 
tuloksena 

tämä suhde muuttuu 
dynaamisesti eri tilanteissa, 
ei ole olemassa yhtä tapaa 
johtaa

vaikuttamis-
näkökulma

johtajuus perustuu 
yritykseen vaikuttaa 
toisiin 

jos ei yritä vaikuttaa toisiin, 
ei synny myöskään 
kysymystä johtajuudesta

ryhmä-
näkökulma

johtajuus syntyy 
ryhmätilanteissa 

vuorovaikutus tapahtuu 
ryhmässä, jolla on jokin 
yhteinen tavoite

alkava ryhmä

valetiimi

kypsä, aito tiimiryhmän hajoaminen

kuohuntavaihe

RYHMÄN KEHITYKSEN VAIHEET

❑ Ryhmädynamiikka ja vetäjän rooli → ryhmä 

tarvitsee erilaista johtajuutta sen eri 

kehitysvaiheissa. 



Ihmisiin vaikuttamisen kaksi reittiä

Henkilökohtainen vuorovaikutus.

Ihmisiin vaikuttaminen perustuu suoraan 
henkilökohtaiseen vuorovaikutussuhteeseen. 
Vaikuttamista tehdään oman “persoonan” ja 
vuorovaikutustaitojen avulla. 

Vaikuttamismuotoilu (eli ympäristön muotoilu). 

Ihmisiin vaikuttamista tehdään muotoilemalla ihmisten 
fyysistä, sosiaalista tai psykologista ympäristöä tai “tilaa”. 
Vaikuttaminen perustuu “design”-ajatteluun ja muotoilun 

taitoon. 
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Henkilökohtaisen vaikuttamisen tyylit
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1. Perusteleminen ja järkeen vetoaminen

2. Jämäkkyys ja vaatiminen

3. Auktoriteetti ja vastuuseen vetoaminen

4. Liittoutuminen ja verkostovaikuttaminen

5. Neuvotteleminen ja vastavuoroisuus

6. Yhteistyö, auttaminen ja osallistaminen

7. Ystävällisyys ja positiivisuus

8. Tunteet ja inspiroiminen

9. Avittaminen, johdattelu ja valmentaminen

1



1. PERUSTELEMINEN JA 

JÄRKEEN VETOAMINEN

❑ Vetoaa ihmisten järkeen, faktoihin ja 
tutkittuun todistusaineistoon tai hyötyihin.

❑ Analyyttinen, johdonmukainen, objektiivinen 
ja realistinen. 

❑ Asiantunteva, hyvin valmistautunut ja 
perehtynyt asioihin. 

❑ Vakuuttava, luotettava, uskottava. 
❑ Pitää asiat ja tunteet erillään. 

❑ toimii kun ihmiset ovat vastaanottavaisia 
omaksumaan uutta tietoa ja panostamaan 
ajatteluun

❑ järkeen vetoaminen ei toimi, kun on paljon 
tunteita pelissä
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2. JÄMMÄKKYYS, KYSEEN-

ALAISTAMINEN JA VAATIMINEN

❑ Seisoo omilla jaloillaan, itsevarma, 
päättäväinen. 

❑ Viestii suoraan ja avoimesti. 
❑ Rohkeutta puolustautua, asettua vastakkain ja 

kyseenalaistaa mutta ei provosoidu tai 
hyökkää. 

❑ Esittää vaatimuksia, asettaa toisille rajoja ja 
tavoitteita.

❑ Muistuttaa muita velvoitteistaan. 

❑ ei provosoidu tai ei ota asioita 
henkilökohtaisesti

❑ liika aggressiivisuus, uhkailu

3. AUKTORITEETTI JA 

VASTUUSEEN VETOAMINEN

❑ Hyödyntää vaikuttamisessa omaa 
auktoriteettiaan tai asemaansa, joka voi perustua 
1) valta-asemaan (esim. esimies) tai 2) 
arvostettuun asemaan (esim. asiantuntija). 

❑ Vetoaa siihen, että on vastuussa asioista ja 
ihmisistä.  

❑ Vetoaa sääntöihin, sopimuksiin tai ylempiin 
tahoihin. 

❑ Usein mahdollisuus jakaa resursseja, tietoa, 
palkintoja tai sanktioita.

❑ hahmotetaan omaan asemaan liittyvä vastuu, 
vastuuntuntoisuus

❑ liiallinen autoritäärisyys, pyritään käskemään ja 
pakottamaan
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4. LIITTOUTUMINEN JA 

VERKOSTOVAIKUTTAMINEN

❑ Käyttää muita vaikuttamaan toisiin.
❑ Mobilisoi ihmisiä tukemaan ajamiaan asioita. 
❑ Aktiivinen verkostoituja. Kerää porukoita 

yhteen. 
❑ Omaa ”poliittista” silmää: tunnistaa 

vaikuttajatahot ja haistaa mistä tulee. 
❑ Tietää keiden kanssa kannattaa liittoutua. 

Tuntee tärkeitä ihmisiä.

❑ verkostoja rakentamalla luodaan itselle 
vaikuttamispääomaa

❑ ihmiset kokevat toiminnan politikoinniksi

5. NEUVOTTELEMINEN JA 

VASTAVUOROISUUS

❑ Suostuttelee, houkuttelee, vakuuttelee, pyrkii 
saavuttamaan toisen luottamuksen. 

❑ Pyrkii neuvottelemisen ja keskustelun kautta 
tulokseen, jossa kaikki hyötyvät (win-win). 

❑ Tuo esille hyötyjä, tulee vastaan, tekee 
vastapalveluksia. 

❑ Viihtyy tilanteissa, joissa pääsee 
sovittelemaan vastakkaisia näkemyksiä, 
sopimaan tai hieromaan kauppaa.

❑ osapuolten välille rakentuu aito luottamus

❑ laskelmoitua kaupankäyntiä, jossa hyödyt ja 
edut eivät lopulta ole tasapainossa

6. YHTEISTYÖ, 

AUTTAMINEN JA 

OSALLISTAMINEN

❑ Tarjoaa toiselle omia resursseja, panoksia, apua, 
tukea, neuvoja. 

❑ Ottaa toiset mukaan, osallistaa, kuuntelee, tekee 
yhdessä toisten kanssa. 

❑ Rakentaa toisten ideoille ja arvostaa muiden 
panoksia. 

❑ Uskoo yhteistyön voimaan, luo ryhmähenkeä. 
❑ Sovittelee ristiriitoja, rakentaa 

yhteisymmärrystä.

❑ ihmisten sitouttaminen, yhteistyöstä lisää voimaa

❑ liiallinen pehmeys ja kaiken ymmärtäminen, 

suvaitseminen, yritys miellyttää kaikkia



7. YSTÄVÄLLISYYS JA 

POSITIIVISUUS

❑ Rakentaa toisiin henkilökohtaiset suhteet: on 
tuttavallinen, empaattinen, osoittaa 
kiinnostusta, ilmaisee luottavansa ihmisiin. 

❑ Hänestä huokuu lämpöä ja sydämellisyyttä. 
❑ Voi myös kehua, ylistää, ”imarrella”. 
❑ On miellyttävä ja esikuvallinen. 
❑ Haluaa olla hyvissä väleissä ihmisten kanssa. 
❑ Vetoaa ystävyyteen tai lojaalisuuteen. 

❑ aito hyväntuulisuus ja positiivisuus

❑ liian päälle liimattu positiivisuus, epäaitous
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❑ Aktiivinen, energinen toimija; tartuttaa 
intonsa muihinkin. 

❑ Laittaa tunteet peliin, vaikuttaa tunteiden 
voimalla. Tunnelman ja hengen luoja. 

❑ Omaa näkemystä, visioi ja innostuu uusista 
ideoista. 

❑ Tuo esille arvoja ja ihanteita. 
❑ Sanavalmis, värikäs, epäsovinnainen, jopa 

karismaattinen. 
❑ Esikuvallinen, laittaa itsensä likoon, tekee 

henkilökohtaisia uhrauksia.

❑ innostuneisuus ja esimerkillisyys

❑ Itsekeskeisyys,  yli-innokkuus

8. TUNTEET JA 

INSPIROIMINEN

9. AVITTAMINEN, JOHDATTELU 

JA VALMENTAMINEN

❑ Pyrkii muuttamaan ihmisten ajattelua ja 
toimintaa vaikuttamalla heidän tapaansa 
hahmottaa asioita. 

❑ Auttaa tiedostamaan, oivaltamaan asioiden 
välisiä yhteyksiä, katsomaan asioita uudella 
tavalla. 

❑ ”Heittää pallon takaisin”, rohkaisee itsenäiseen 
ajatteluun.  

❑ Ote on valmentava, tutkiva, kyselevä, 
osallistava, toisia vastuuttava ja 
voimaannuttava.

❑ luodaan pohjaa syvällisille muutoksille

❑ vaikutukset usein epäsuoria, tulosten 
epävarmuus



Vaikuttamisen perusulottuvuudet

ja eri vaikuttamistaktiikat 
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Yhdeksän vaikuttamistaktiikan taustalla vaikuttaa 
muutamia perustavampia voimia, jotka voidaan kuvata 
kaksinapaisina dynaamisina jatkumoina kuten järki vs. 
tunne tai push vs. pull. 

Kehittäessäsi omia vaikuttamistaitojasi realistinen tavoite ei kuitenkaan 
ole hallita kaikkia taktiikoita yhtä hyvin. Liian näppärä tai taiturimainen 
hyppääminen taktiikasta toiseen tilanteen mukaan ei tuota lopulta kovin 
uskottavaa kuvaa sinusta vaikuttajana. Omaa vaikuttamisen tapaa on 
rakennettava siten, että se heijastaa aidosti omaa persoonaasi. Lisäksi 
vaikuttamisessa ei riitä se, että opiskelee ulkokohtaisesti tietyn taktiikan 
käyttöön liittyvät ”tekniikat”. Kunkin taktiikan luonteva käyttö edellyttää 
myös perustavampien kompetenssien, kuten vuorovaikutustaitojen 
hankkimista. 

JÄRKI: loogisuus, rationaalisuus, järkeen, 

faktoihin vetoaminen (perusteleminen, 

neuvotteleminen, liittoutuminen, auktoriteetti)

TUNNE: tunteisiin, ihanteisiin vetoaminen, 

inspiroiminen, innostaminen, miellyttäminen 

(inspiroiminen, ystävällisyys, yhteistyö)

MÄÄRÄÄVÄ: direktiivisyys, vaatiminen, vahva 

ohjaaminen (jämäkkyys, auktoriteetti, 

perusteleminen)

OSALLISTAVA: yhdessä tekeminen, kuunteleminen, 

kyseleminen, tutkiminen, auttaminen (yhteistyö, 

avittaminen, inspiroiminen)

PUSH – TYÖNTÄMINEN: paineiden 

luominen, liikkeelle saaminen (perusteleminen, 

jämäkkyys, auktoriteetti, liittoutuminen)

PULL – VETÄMINEN: houkutteleminen, sisäisen 

motivaation luominen (inspiroiminen, ystävällisyys, 

yhteistyö ja neuvotteleminen, avittaminen)

YKSIN: yksin vaikuttaminen (perusteleminen, 

jämäkkyys, ystävällisyys, inspiroiminen, 

auktoriteetti)

YHDESSÄ: toisten kanssa tai avulla vaikuttaminen 

(yhteistyö, liittoutuminen, neuvotteleminen, 

avittaminen)



TUNTEITA

JÄMÄKKYYS

pieni suuri

paljon ystävällinen ekspressiivinen

vähän analyyttinen vauhdittaja

VUOROVAIKUTTAMISEN TYYLIT JA STRATEGIAT 

Vuorovaikutusstrategiat neuvottelu- ja 

ristiriitatilanteissa

PERSOONA

KIINNOSTUKSEN FOKUS

ihmisissä tehtävissä

ekstrovertti sosiaalistaja vauhdittaja

introvertti harmonisoija realisti
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❑ PSYKOLOGISEN TILAN MUOTOILU

✓ Esim. valintojen kehystäminen ja valinta-arkkitehtuuri, 

motivoivat palkkiot ja insentiivit, ”tavoittele tätä vs. vältä 

tätä”…

❑ SOSIAALISEN TILAN MUOTOILU

✓ Esim. vuorovaikutustavat ja -kanavat (mm. tiimityö), 

ryhmädynamiikka, sosiaaliset normit, 

”organisaatiokaavio”, johtamismalli …

❑ FYYSISEN TILAN MUOTOILU

✓ Esim. työympäristö, työtilat, etätyö, työvälineet, 

viestintäteknologia, digitalisointi …

VAIKUTTAMISMUOTOILU

VAIKUTTAMISMUOTOILU JA JOHTAMINEN2
Toista reittiä vaikuttaa ihmisiin voidaan kutsua käyttäytymismuutoksen 

muotoiluksi (behaviour change design) tai muutoksen johtamisen 

yhteydessä lyhyemmin muutoksen muotoiluksi. Tässä on kyse ihmisten 

psykologisen, sosiaalisen tai ympäristön muotoilusta tavalla, joka saa 

heidät toimimaan tai valitsemaan jollakin halutulla tai uudella tavalla. 

Muutoksen muotoilussa kyse on vaikuttamistilanteiden kehystämisestä, 

pohjustamisesta, valinta-arkkitehtuurista tai palvelumuotoilusta, joiden 

avulla ihmisten ajatteluun, toimintaan tai valintoihin liittyviä 

mahdollisuuksia voidaan lisätä, rajoittaa tai ohjata johonkin suuntaan. 

Muotoilua on myös erilaisten ihmisten toimintaa ohjaavien rakenteiden 

muuttaminen. Usein puhutaan vaikuttamisen sosiaalisista 

teknologioista esimerkiksi työorganisaatioissa perinteisestä työn 

muotoilusta (work design). Organisaatiokaavio on esimerkki tavasta 

muotoilla sitä sosiaalista rakennetta, jossa ihmiset työskentelevät. 

Toimiston layout määrittää sitä tapaa, miten ihmisten toimivat ja 

vuorovaikuttavat toimistotilassa. Etätyöskentelyssä esimerkiksi 

sellaisten ohjelmien kuin Zoom tai Teams ominaisuudet määrittelevät 

tavan, jolla voimme kommunikoida ja työskennellä yhdessä muiden 

kanssa. 



DESIGN AJATTELUN PERIAATTEITA

❑ KÄYTTÄJÄ- JA ASIAKASLÄHTÖISYYS

✓ Käyttäjien ja asiakkaiden todellisten tarpeiden 

ymmärtäminen

✓ Kyky empaattisesti kohdata käyttäjien ja asiakkaiden 

tarpeet

❑ KOKEILEMISEN KULTTUURI

✓ Ongelmien ja haasteiden avoin kohtaaminen

✓ Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen luova generointi

✓ Kokeilu ja testaaminen

✓ Virheet oppimisen välineenä

❑ JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE

✓ Halu tehdä asiat vieläkin paremmin

✓ Maailma ei ole koskaan valmis eikä täydellinen

✓ Avoimuus uudelle ja valmius kyseenalaistamaan vanha
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❑ Asiakas ensiksi (customer first)

▪ Asiakas ei ole vain ns. loppukäyttäjä vaan kaikki ne jotka 

osallistuvat tuotantojärjestelmään. Miten ymmärrät tai 

hahmotat asiakkaan (ihmisten) tarpeet?

❑ Ihmisten arvostaminen (respect for people)

▪ Henkilöstö on arvokkain resurssisi. Miten osaat johtajaa, tukea 

ja valmentaa ihmisiä? Miten saat ihmiset toimimaan yhdessä ja 

antamaan itsestään parastaan?

❑ Jalkautuminen (go and see)

▪ Ongelmia ei ratkaista työpöydän äärellä vaan siellä missä 

asioita tehdään. Miten jalkaudut, käärit hihat, teet havaintoja 

ja osallistut? 

❑ Jatkuva parantaminen (continuous improvement)

▪ Keskeisenä tavoitteena mm. uusien käytäntöjen 

vakiinnuttaminen standardoimalla (työ)prosessia. Miten 

onnistunut implementoimaan muutokset? Minkälainen 

muutoksen johtaja olet?

LEAN AJATTELUN PERIAATTEITA

Teoksesta: Corbitt & Bronger (2022) The Four 
Philosophies of Lean.  Taylor and Francis. 



KAKSI ERILAISTA TAPAA JOHTAA
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