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Aloitetaan
Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen käyttäytymismalli, tausta, uskomukset ja
mielipiteet. Konfliktit ovat normaali osa jokapäiväisiä kanssakäymisiä. Tapamme
vastata konflikteihin voi johtaa positiiviseen tai negatiiviseen vastaukseen. Jos ne

hallitaan oikealla tavalla, konfliktit voivat muodostua esimerkeiksi positiivisesta
kommunikaatiosta.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä kappaleessa opit konfliktien syitä ja kuinka hallita konflikteja. Tulet myös
ymmärtämään taitojen ja kykyjen roolin konfliktien hallinnassa, sekä tulet oppimaan
verkkokoulutukseen liittyvistä haasteista ja näiden ongelmien ratkaisuista.

Mitä sisältöä löydän täältä?

Tulet pystymään luonnehtimaan erityyppisiä konflikteja. Tulet myös oppimaan, kuinka
tunnistaa konfliktien syyt ja kuinka hallita konfliktia strategisesti. Tulet löytämään konfliktin
positiiviset puolet ja kykenet selittämään kommunikaation roolin konfliktin hallinnassa.

Konfliktityyppejä
Konflikti on vahva erimielisyys ihmisten välillä, ryhmissä, sekä erimielisyys
ideoiden, tunteiden, ajatusten ja intressien välillä.

“Konflikti on suhde, jossa jokainen osallinen kokee toisen osapuolen päämäärät, arvot,
intressit ja käytöksen olevan itseä vastaan.”1

Konfliktityyppejä:
1. Oleellinen: erimielisyys ideoista, päämääristä
2. Tunteikas: ihmisten välisiä erimielisyyksiä, eroavaisuuksia

luonteessa/kommunikaatiotavassa
3. Menettelyllinen: erimielisyys ryhmän päämäärien tavoittelutavasta

Konflikti voi tapahtua yksilöiden välillä, ryhmissä ja organisaatioissa.
Yksilöiden välinen konflikti nousee esiin, kun yksi henkilöistä ei hyväksy kirjoittamattomia
sääntöjä.
Ryhmän sisäinen konflikti tulee esille, kun yhden tai useamman sen jäsenen toimintaa ei
hyväksytä. Konflikti johtuu ryhmän jäsenten välisestä kilpailusta. Kun tilanne implikoi
kilpailua, toisen ryhmän jäsenen voitokkuus merkitsee toisen häviötä. Konfliktia ei ilmene,
kun yhden ryhmän jäsenen voitokkuus lisää muiden ryhmän jäsenten menestymisen

1 Burton J. (1990):Conflict: resolution and prevention. New York: St. Martins Press (1990)
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mahdollisuutta; tämän tyyppistä vuorovaikutusta kutsutaan yhteistyöksi. Esimerkiksi, jos
oppilaille ilmoitetaan, että heidän asemansa ryhmässä määrää heidän arvosanansa kurssin
päätteeksi, tällöin ryhmä muotoutuu kilpailuryhmäksi, sillä jokainen seuraa omaa
päämääräänsä. Jos heille ilmoitetaan, että ryhmän suoritus määrää arvosanan kurssin
päätteeksi, tällöin ryhmästä muotoutuu yhteistyöryhmä.

Konfliktilla voi olla positiivinen rooli siinä osallisena oleville ihmisille, tai negatiivinen,
rappeutuen ihmisten välisiksi kiistoiksi. Oppimisympäristöissä hyvää yhteistyötä tapahtuu,
kun konfliktitilanteita tuetaan positiivisella tavalla. Konflikti voi stimuloida erilaisia
ajatteluprosesseja, kuten aivoriiheä.

Konfliktin aiheuttajia
Konfliktit syntyvät reaktioista erimielisyyksiin yksilöiden ja ryhmien keskuudessa.

Konfliktin aiheuttajia voivat olla:
● Kommunikaatio. Jos ideoita tai tunteita ei kommunikoida selkeästi, viestin

vastaanottaja täyttää itse aukot, mikä usein johtaa virhearvioihin;
● Muutos. Esimerkiksi, kun on lisätty uusi ohjelma, eikä se ole sellainen, jonka

oppilaat haluavat omaksua;
● Stressi. Suurin konfliktin aiheuttaja;
● Perustarpeet;
● Erilaiset arvot, esimerkiksi eri uskontoihin kuuluvilla ihmisillä voi olla eriäviä arvoja;
● Erilaiset havainnot, esimerkiksi kaksi ihmistä voivat hahmottaa värin eri tavalla;
● Erilaiset mielenkiinnon kohteet;
● Ihmiset, joilla on erilainen suhtautuminen;
● Rajalliset resurssit;
● Psykologiset tarpeet.

Daniel Katz erotteli kolme kategoriaa konfliktin lähteistä2:
● Ekonominen;
● Arvojen konflikti;
● Valta.

Ymmärtääksesi ja hallitaksesi konfliktia, sinun tulee ymmärtää sen vaiheet:
1. Alustava vaihe – konflikti nousee yksinkertaisesta väärinkäsityksestä. Pieniä

erimielisyyksiä esiintyy. Jos niitä ei kitketä ajoissa, ne saattavat rappeutua
konfliktiin.

2. Konfrontaatio – Kanssakäynnin jännite nousee. Konfliktin laajeneminen perustuu
tässä vaiheessa järkevään ratkaisuun.

3. Yltyminen – Sisältää yleensä vihamielisiä tekoja.

2 Katz D. (1965): Nationalism and strategies of international conflict resolution. In H.C. Kelman (ed.), International behaviour: A
social psychological analysis. New York: Holt, Rinehart & Winston (1965)
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4. Polarisaatio – Osapuolten väliset suhteet hajoavat. Tässä vaiheessa konflikti on
tuhoisa, kommunikaatio on kireää.

5. Laajeneminen – Konfliktiin osalliset osapuolet yrittävät löytää tukea liittolaisista.
6. Ratkaisu – Tässä vaiheessa osalliset päätyvät ratkaisemaan ja päättämään

konfliktin.

Konfliktin hallinta
Ihmiset reagoivat eri tavoin konfliktitilanteisiin. Alan Tidwell pohtii konfliktin kontrollin pitävän
sisällään myös konfliktinhallintaa ja konfliktinratkaisua.3 Konfliktinhallinnassa negatiivisia
puolia minimoidaan, konfliktinratkaisussa ne eliminoidaan.

Konfliktia ei ole kovin helppo hallita. Kouluttajat tarvitsevat erilaisia taitoja ja kykyjä
hallitakseen konfliktia.

● Havaintokyky – Empatia ja itsearviointi ovat kykyjä, jotka auttavat henkilöä
ymmärtämään omia havaintojaan ja muita ihmisiä.

● Emotionaaliset taidot: ymmärrä tunteita (esimerkiksi kiukkua, pelkoa, surua),
eliminoi kiukku konfliktista.

● Kommunikaatiotaidot: ole selkeä, käytä yksinkertaisia sanoja, älä oleta mitään.
● Ongelmanratkaisutaidot: konfliktin analysointi, yhteistyö, päätöksenteko.

Viisi askelta seurattavaksi konfliktinratkaisussa:
1. Määritä ongelma. Jokaisessa ongelmassa on kolme elementtiä: tämänhetkinen

tilanne, päämäärä, sekä esteet päämäärän tiellä. Taso päättyy ongelman
tiivistävällä yksittäisellä lauseella.

2. Analysoi ongelma. Konfliktin mahdollisista aiheuttajista keskustellaan. Luo
ongelmakysymys, joka johtaa ratkaisuun.

3. Kehittele erilaisia ratkaisuja.
4. Arvioi ratkaisut.
5. Sisällytä ratkaisut.

Pääasialliset konfliktinratkaisustrategiat konfliktin hallitsemisessa ovat:

3 Tidwell, A. (1998): Conflict Resolved, A critical Assessment of Conflict Resolution p. 188 (1998)
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1. Välttely. Vaikkakin konfliktin osalliset tiedostavat sen olemassaolon, he eivät
tahdo kohdata ongelmaa ja sivuuttavat konfliktin. Tämä sopii silloin, kun konflikti ei
ole tärkeä, kun joku tietää toisen olevan vihamielinen ja suhteen ylläpitäminen on
hetken prioriteetti. Tämä sopii myös silloin, kun konfliktin ratkaisuun on rajallisesti
aikaa.

2. Mukautuminen. Välttääkseen häiriötä, ihmiset tekevät yhteistyötä ja antavat
periksi toisten vaatimuksille. Saattaa johtaa ratkaisemattomaan konfliktiin.

3. Kilpailu. Konfliktin osapuolet työskentelevät vain oman etunsa eteen. Tämä
strategia on tapa käyttää minkä tahansa tyyppistä valtaa, joka vaikuttaa sopivalta
reiluksi koetun aseman puolustamiseen. Tätä strategiaa käyttävät ihmiset, jotka
menevät konfliktiin mukaan voittoa ajatellen.

4. Kompromissi. Konfliktin osapuolet löytävät yhteisesti mieluisan ratkaisun, jossa
kaikki antavat hieman periksi, eikä kukaan saa kaikkea.

5. Yhteistyö. Jokainen osallinen tukee yhteisvoittoratkaisun kehittämistä ongelmaan.
Prosessi saattaa olla pidempi, eikä välttämättä ole käytännöllinen nopeita
ratkaisuja vaativissa tilanteissa.

Verkkoympäristössä konfliktit laajenevat nopeasti visuaalisten merkkien puutteen vuoksi.
Estääkseen turhia konflikteja, kouluttajan tulisi:

● tarjota netikettisääntöjä: julkaise olennaista tietoa keskusteluun ja tarkista ensin,
onko sitä kysytty jo aiemmin; pidä julkaisusi lyhyinä, tarkista oikeinkirjoitus ja
kielioppi, äläkä kirjoita isoilla kirjaimilla; kunnioita kaikkia mielipiteitä.

● salli oppijoiden työstää konflikti keskenään; kouluttajan tulisi puuttua vain silloin,
kun konfliktit voimistuvat.

● etsi konfliktin merkkejä julkaisujen määrän ja laadun muuttumisesta.
● kommunikoi yksityisesti oppijoiden kanssa, jotka julkaisevat sopimattomasti.
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Selvittämättömät konfliktit voivat merkittävästi laskea oppijoiden osallistumista
verkkokursseille.

Verkko-oppimisen haasteita
Verkko-oppimisella on hyötynsä: pienemmät kulut, ajallinen joustavuus, mutta sillä on myös
haasteensa, tietyt ominaisuudet, jotka saattavat rajoittaa sen onnistumista.

Verkkoympäristön haasteita oppijalle ovat:

1. Teknologia. Verkkokursseilla käytetään alustoja, jotka tekevät osallistumisesta
sekä kouluttajan ja muiden kanssa kommunikoinnista helppoa. Mutta on myös
yhteensopivuusongelmia selainten ja käyttöjärjestelmien kanssa. Verkkokurssilla
tulee olla yksinkertainen skripti, jonka toimivuuden takaamiseksi ei tarvitse ladata
ylimääräisiä ohjelmia tai dokumentteja, ja sillä täytyy olla keskustelu-huoltopalvelu
tai huomattava aihe foorumilla teknisiä ongelmia varten. Kouluttajien tulisi
kiinnittää huomiota äänenlaatuun ja kokeilla kurssia useilla eri käyttöjärjestelmillä.

2. Motivaatio. Oppijoiden täytyy löytää motivaatio verkkokurssin seuraamiseen ja
muistaa päämääränsä, eli syy, miksi osallistuivat verkkokurssille.

3. Kommunikaatio. Verkkoympäristössä tekstin välityksellä tapahtuva kommunikaatio
on elintärkeää. Tarkista viestit ja tehtävät kielioppi -ja oikeinkirjoitusvirheiden
varalta.

4. Ajankäyttö. Oppijat voivat osallistua verkkokursseille missä ja koska vain haluavat,
mutta heillä tulisi olla itsekuria häiriötekijöiden välttämiseksi ja saada työnsä
valmiiksi ajoissa. Kouluttajat voivat asettaa aikarajoja, luoden kalenterin joka
näyttää, milloin oppijoilla tulisi olla valmiina jokainen osa verkkokurssista.
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5. Oppimisyhteisö. On tärkeää luoda oppijoille tilaisuuksia kommunikoida keskenään
tarjoamalla heille foorumi. Luodakseen yhteisön verkkoalustalla, oppijoiden täytyy
julkaista säännöllisesti ja kommunikoida sekä kouluttajan että toistensa kanssa.

Esimerkki 1
Konfliktitilanne
Kouluttaja kysyy kysymyksen. Kun kysymys esitetään ryhmälle, normaalisti
vastauksen tietävä vastaa. Mutta jos kysymys esitetään tietylle henkilölle, ja joku

toinen vastaa ennen kuin ensimmäinen henkilö saa siihen tilaisuuden, syntyy konflikti.

Konfliktinratkaisu
Vaikka toinen henkilö vastaisi, kouluttajan tulisi palata henkilöön, jolle hän alun perin esitti
kysymyksen. Kouluttaja huomioi vastauksen toiselta oppijalta, mutta hän kysyy kysymyksen
uudelleen ja hänen täytyy hakea toisen oppijan näkökantoja.

Esimerkki 2
Yhden viidestä strategiasta käyttäminen konfliktinratkaisuun:
“Kaupassa myyjällä on kiire kahvin kanssa, eikä hänellä ole aikomustakaan
vastata asiakkaiden pyyntöihin”.

Konfliktinratkaisu välttelyn kautta: asiakkaat lähtevät, luopuen ostohalustaan.

Konfliktinratkaisu sopeuttamisen kautta: ostajat tietävät suurimman osan myyjistä
käyttäytyvän samalla tavalla ja päättävät odottaa, että myyjä on saanut kahvinsa juotua.

Vastaus konfliktiin kilpailulla: ostajat valittavat kaupan omistajalle. Myyjä tulee hyllylle
tarjoilemaan, mutta on pahoittanut mielensä.

Vastaus kompromissilla: myyjä tarjoilee ja juo kahviaan kun kerkeää.

Ratkaisu yhteistyön kautta, yhteisvoitto: myyjän juodessa kahvia asiakkaille tarjotaan
erityistä mahdollisuutta, kuten tutkia pieniä tuotenäytteitä, tai he saavat mahdollisuuden
tutkia hyllyä ja valita itselle mieluisat tuotteet.”

Harjoituksia

Harjoitus 1: Täydennä lause
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Saat selville, kuinka reagoit konfliktiin, täydentämällä seuraavan lauseen “Kun
päädyn konfliktiin, yleensä minä ……”. Kirjoita vastauksesi foorumiin.

Harjoitus 2: Tietoa toiselta

1. Kirjoita ylös viikon konflikti.
2. Valitse yksi konflikti ja ratkaise se käyttämällä yhteisvoitto/yhteistyö

strategiaa.

Yhteenveto
Konflikti on erimielisyys yhden tai useamman yksilön välillä ja on välttämättömyys
elämässä. On useita erityyppisiä konflikteja. On tärkeää ymmärtää parhaita tapoja
konfliktin hallintaan, sillä jos se hallitaan huonosti, tämä vaikuttaa negatiivisesti
oppijoihin ja kouluttajiin.
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