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JOHDANTO
Mikä on konflikti? Perusperiaatteet

Lara, kun ajattelet työyhteisön konfliktia, mitä tulee 
mieleesi? Väittely? Kompromissi? Ratkaisun etsiminen? 
Ajatteletko juoruilua ja loukattuja tunteita? Vai ajatteletko, 
että kollegat ottavat vastuun virheistä? 

Ajattelitpa mitä tahansa, niin konfliktissa on aina kyse 
mielipide-eroista, joihin liittyy vahvoja tunteita. Se voi 
vaihdella lyhyistä, räjähtävistä kiistoista aina hienovaraisiin, 
pitkäkestoisiin erimielisyyksiin. Niin tai näin, joka 
tapauksessa konflikti laukaisee meissä jokaisessa erilaisia 
käyttäytymistapoja, jotka voivat vaihdella tuhoavasta 
reaktiosta rakentavaan. Ja samalla kun konfliktitilanne voi 
olla hyvin epämukava, se on luonnollinen ja väistämätön 
osa suhteita. 

Koska konflikti näyttää aina erilaiselta sen mukaan, ketkä 
ovat siinä osallisina, ja millaisesta tilanteesta on kyse, ei ole 
olemassa yhtä ainoaa, kaikkiin konflikteihin sopivaa 
ratkaisua, joka tekisi siitä rakentavan. Sen sijaan ratkaisu 
alkaa sinusta. 

Everything DiSC® Productive Conflict on suunniteltu 
parantamaan tietoisuuttasi omista käyttäytymistavoistasi 
konfliktitilanteessa. Se ei ole konfliktin ratkaisu, vaan siinä 
keskitytään pikemminkin auttamaan sinua, miten hillitset 
tuhoavia ajatuksia ja käyttäytymistapoja. Näin konfliktista 
voi tulla rakentavampi, mikä puolestaan parantaa 
työyhteisösi tuloksia ja suhteita.

Konflikti on väistämätön osa 
työyhteisön suhteita, ja se voi olla myös 
rakentava.

Käyttäytymiseesi konfliktitilanteessa 
saattavat vaikuttaa muut tekijät: 
hierarkia, kulttuuri (organisaatiokulttuuri 
tai sosiaalinen kulttuuri), 
liiketoimintaympäristö, henkilökohtaiset 
kokemukset jne.

Miten itse reagoit konfliktitilanteisiin, on 
omassa hallinnassasi. Et voi hallita, 
miten muut reagoivat konfliktiin.

Muiden ihmisten DiSC® tyylien 
tunteminen voi auttaa sinua 
ymmärtämään heidän tapaansa 
käyttäytyä konflikteissa, ja miten heidän 
tapansa eroaa omastasi.

Voit tehdä konfliktista rakentavan 
käyttämällä DiSC-mallia ja saada muut 
sitoutumaan yhteistyöhön 
tehokkaammin.

DiSC® malli

Hallitseva

Suora
Lujapintainen
Voimakastahtoinen
Lujaluonteinen

Konfliktin ratkaiseminen vaatii:
Logiikkaa ja voiton.

Vaikuttava

Ulospäinsuuntautunut
Innostunut

Optimistinen
Eloisa

Konfliktin ratkaiseminen vaatii:
Ilmaisua ja tunteita.

Tunnontarkka

Analysoiva
Varautunut
Täsmällinen
Sulkeutunut

Konfliktin ratkaiseminen vaatii:
Oikeudenmukaisuutta ja logiikkaa.

Vakaa

Tyyni
Mukautuva

Kärsivällinen
Hienotunteinen

Konfliktin ratkaiseminen vaatii:
Tunteita ja yhteisymmärrystä.
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DiSC® TYYLISI KONFLIKTISSA

DiSC® tyylisi: iD

Lara, oma pisteesi ja väritetty alueesi kertovat paljon siitä, miten 
reagoit konfliktitilanteessa. Koska oma pisteesi sijoittuu i-alueen 
keskelle mutta myös lähelle D-aluetta, sinulla on iD-tyyli. Väritetty 
alueesi ilmaisee prioriteettejasi, ja mihin keskität voimavarasi. 
Konfliktitilanteessa pidät tärkeinä puolustamista, ilmaisua, hallintaa 
ja sopua.

Koska sinulla on iD-tyyli, haluat todennäköisesti olla suora ja 
itsevarma mielipiteissäsi. Tämä taipumus yhdistettynä 
innokkuuteesi ja tarmokkuuteesi saattaa johtaa siihen, että 
konfliktitilanteessa olet suorapuheinen ja voimakastahtoinen. 
Vaikka tämä voi olla hyödyllistä ja auttaa muita ymmärtämään, 
milloin raja on ylitetty, se voi muuttua myös epäterveeksi, jos olet 
poissa tolaltasi. Erityisesti itsevarmuutesi saattaa antaa 
vaikutelman hyökkäävyydestä, mikä voi saada ihmiset tuntemaan 
itsensä pelokkaiksi. Tämä pelon tunne saattaa murentaa 
luottamusta ja saada työtoverisi kyseenalaistamaan, voivatko he 
kääntyä suoraan puoleesi.

Todennäköisimmin vahvat kommunikointitaitosi ovat 
osoittautuneet arvokkaiksi, ja luultavasti pystyt hurmaamaan muut 
ja vaikuttamaan heihin niin, että saat heidät kanssasi samoille 
linjoille. Mutta joskus vaistosi toimia nopeasti ja ilmaista vahvoja 
tunteita voivat houkutella sinut reagoimaan ilman itsesensuuria. 
Voit esimerkiksi sanoa asioita, joita et normaalisti sanoisi, mikä voi 
provosoida muita ja saada asiat näyttämään huonommilta kuin ne 
todellisuudessa ovat. Mutta kun pystyt pitämään tunteesi kurissa, 
todennäköisesti esität vakuuttavia, vilpittömiä argumentteja.

Pisteesi sijoittuu ympyrän keskustan ja 
reunan väliin, joten luultavasti suurin osa 

iD tyylin ominaisuuksista sopii hyvin 
sinuun.

Aivan kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, luultavasti otat töissä tilanteet hallintaasi , koska uskot, että voit aktiivisesti 
vaikuttaa ympäristöösi ja siten saada haluamasi. Konfliktitilanteessa tämä voi johtaa siihen, että ajat vahvasti 
mielipiteitäsi ja ideoitasi. Kun pystyt pitämään tunteesi kurissa, sinulla todennäköisesti on kyky vakuuttaa muut ja 
saada heidät suostumaan suunnitelmiisi. Mutta kun koet, että sinut kyseenalaistetaan, tai että olet menettämässä 
jalansijaa, saatat turhautua tai suuttua ja ajaa asiaasi entistäkin vahvemmin ja tarmokkaammin. Jos näin tapahtuu, 
niin ihmiset saattavat vetäytyä, ja mahdollisuus hyödyllisiin keskusteluihin on menetetty.

Samaan aikaan, koska sinulle on tärkeää ylläpitää sopua työpaikalla, konflikti saattaa tuntua sinusta 
hämmentävämmältä, kuin mikä on tyypillistä iD-tyylille. Niinpä vaikka osaat olla lujaluonteinen ja suora, rauhaa 
rakastava puolesi saattaa pakottaa sinut vähentämään kierroksia. Lisäksi saatat joskus pystyä tunnistamaan, milloin 
egosi ottaa vallan, ja laittaa sen tarvittaessa sivuun.

Vaikka konflikti voi olla epämukava ja ei toivottu, se voi auttaa ratkaisemaan ongelmia, kunhan kaikki kokevat, että 
heitä kuunnellaan, ja että asiat ratkaistaan terveellä tavalla. Kun käytät rakentavasti suoraa ja itsevarmaa luonnettasi, 
haluasi ilmaista intohimoisesti ideasi ja mielipiteesi ja ottaa tilanne haltuun varmistaaksesi, että tuloksia syntyy, ne 
voivat olla voimavaroja konfliktin ratkaisemisessa.
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DiSC® TYYLISI KONFLIKTITILANTEESSA
Mikä sinulle on tärkeää konfliktitilanteessa?

Eri ihmiset pitävät erilaisia konfliktin näkökohtia tärkeimpinä. 
Esimerkiksi, kuten muutkin ihmiset, joilla on iD-tyyli, sinua 
saattaa houkuttaa vilkas väittely, jossa voit itsevarmasti 
ilmaista mielipiteitäsi. Todennäköisimmin intohimosi ja 
karismasi saavat ihmiset usein kallistumaan kannallesi. Ja 
kaiken lisäksi tällainen hallinta voi missä tahansa tilanteessa 
auttaa sinua pääsemään lähemmäksi tavoitteitasi. Saatat 
myös haluta säilyttää sovun ja arvostat sitä, kun ihmiset 
kuuntelevat toinen toistensa näkemyksiä, mikä on 
vähemmän tyypillistä iD-tyylille.

Saatat konfliktitilanteessa arvostaa monia seuraavista 
lähestymistavoista:

• Suostuttelet muita.
• Aloitat tärkeät keskustelut.
• Ohjaat keskustelua.
• Rohkaiset muita puhumaan avoimesti.
• Kohtaat ongelmat suoraan.
• Ratkaiset kyseenalaistavat ongelmat.
• Puhut avoimesti.
• Ylläpidät lämminhenkistä, ystävällistä ympäristöä.
• Kuuntelet ihmisten huolia vilpittömin mielin.

Mikä vie energiasi konfliktitilanteessa?

Konfliktitilanteessa on myös näkökohtia, jotka ovat sinulle erityisen stressaavia. Koska haluat varmistaa, että sinun 
versiosi tapahtuneesta kuullaan, saatat joskus antaa tunteillesi vallan. Niinpä saatat keskeyttää ja muuttua yhä 
kiihtyneemmäksi, jos et pysty viemään ajatuksiasi loppuun. Koska lisäksi olet toimintakeskeinen, saatat ärsyyntyä, jos 
suhteiden kiristyminen tulee tuottavuuden tielle. Samaan aikaan, toisin kuin muut, joilla on iD-tyyli, sinusta saattaa 
tuntua uuvuttavalta olla konfliktitilanteessa liian aggressiivisten tai riidanhaluisten ihmisten kanssa.

Monet seuraavista lähestymistavoista tai käyttäytymismalleista saattavat konfliktitilanteessa tuntua sinusta 
stressaavilta:

• Olet tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole suoraviivaisia.
• Joudut pehmentämään sanomisiasi.
• Oma versiosi tapahtuneesta jää kuulematta. 
• Joudut varomaan sanojasi, kun kerrot todelliset ajatuksesi tai tunteesi.
• Joudut luovuttamaan, vaikka tiedät olevasi oikeassa.
• Päästät välien kiristymisen tulemaan tuottavuuden tielle.
• Sinun on oltava herkkä ihmisten tunteiden suhteen.
• Tunnet, että sinun on pakko valita puolesi.
• Olet tekemisissä vihaisten tai väittelynhaluisten ihmisten kanssa.
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DiSC® YLEISKATSAUS 
KONFLIKTITILANTEESSA

Aivan kuten DiSC® voi auttaa sinua ymmärtämään, miten käsittelet konfliktia, se voi auttaa sinua myös ymmärtämään 
muita ihmisiä. Seuraavassa yleiskatsauksessa esitellään tuhoavia ja rakentavia konfliktitaipumuksia, jotka ovat tyypillisiä 
kullekin DiSC-tyylille.

Hallitseva Vaikuttava
Tuhoavia taipumuksia:
Välinpitämättömyys, kärsimättömyys, 
saada aikaan tilanteita, joissa joko 
voittaa tai häviää, 
kieltäytyä antamasta periksi, 
nujertaa muut.

Tuhoavia taipumuksia:
Muuttua liian emotionaaliseksi, 

puhua muiden päälle, 
impulsiivisuus, katsoa läpi sormien

kiristyneitä välejä, 
tehdä henkilökohtaisia hyökkäyksiä.

Rakentavia taipumuksia:
Olla suoraviivainen mielipiteissään,

tunnustaa vaikeat aiheet,
halu käydä 

tasapuolisia väittelyjä.

Rakentavia taipumuksia:
Viestiä empatiaa,
rohkaista avoimeen vuoropuheluun,
korostaa varmuutta,
pukea tunteet sanoiksi.

Rakentavia taipumuksia:
Etsiä ongelman syvimmät

syyt, selvittää kaikki kysymykset, 
antaa ihmiselle tilaa, 

keskittyä tosiasioihin.

Rakentavia taipumuksia:
Osoittaa joustavuutta, varoa
loukkaamasta ihmisten tunteita, 
viestiä hienovaraisesti, 
kuunnella muita,
etsiä kompromisseja.

Puolustautua, käyttää passiivis-
aggressiivista taktiikkaa, 
muuttua liian kriittiseksi, eristäytyä, 
ylianalysoida tilannetta 
Tuhoavia taipumuksia.

Vetäytyä, luovuttaa miellyttääkseen
muita, olla välittämättä ongelmista, 
antaa asioiden kiehua pinnan alla, 

välttää välien kiristymistä.
Tuhoavia taipumuksia

Tunnontarkka Vakaa
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KONFLIKTISSA D-TYYLIN KANSSA
Mikä ajaa D-tyylin konfliktiin?

Kuvittele, että olet joutunut konfliktiin jonkun sellaisen kanssa, 
jolla on D-tyyli, ja jolla on sama prioriteetti kuin sinulla, hallinta. 
Hän menee suoraan asiaan ja ajaa todella voimakkaasti 
mielipiteitään. Todennäköisesti arvostat sitä, että hän kertoo 
juuri sen, mitä ajattelee. Mutta koska te molemmat haluatte 
ohjata keskustelua, saatatte keskeyttää toisenne tai puhua 
toistenne päälle.

Aivan kuten sinulla, tällä henkilöllä on tapana puolustaa 
itseään konfliktitilanteessa. Kun hän huomaa ongelman, hän 
ei pelkää tarttua siihen avoimesti. Hän ei käytä paljon aikaa 
jahkailemiseen, mitä pitäisi sanoa tai tehdä - hän vain hoitaa 
homman. Vaikka sinä saatat ottaa vähän häntä enemmän 
huomiooon inhimillisen tekijän, luultavasti yhä arvostat hänen 
tapaansa tarttua vaikeisiin aiheisiin.

Lisäksi saatat huomata, että hän vaikuttaa olevan sinua 
kiinnostununeempi perustelemaan oman näkemyksensä. Hän 
on hyvä loogisesti analysoimaan ja pilkkomaan argumentit 
osiin, joten hän todennäköisesti ei hyväksy sinun versiotasi 
tapahtuneesta sellaisenaan. Vaikka sinulla joskus onkin 
samanlainen tapa kuin hänellä kaivaa vastauksia esiin ja 
pyytää todisteita, sinä todennäköisemmin ajattelet aina hyvää 
ihmisten motiiveista.

Sinuun verrattuna

Sinuun verrattuna ihmisillä, joilla on D-tyyli, on tapana

• Todennäköisemmin kyseenalaistaa muiden päätelmiä
• Yhtä todennäköisesti tarttua asioihin avoimesti
• Olla samalla tavalla kuin sinä todennäköisesti suoria ja suoraviivaisia
• Olla samalla tavalla kuin sinä todennäköisesti taipuvaisia hallitsemaan keskustelua
• Aivan yhtä todennäköisesti mennä suoraan asiaan
• Vähemmän todennäköisesti puhua tunteista

Miten teet konfliktista rakentavan D-tyylin kanssa?

Aivan kuten sinulla, D-tyylisillä työtovereillasi on tapana olla hyvin suoria ja itsepäisiä ja usein sanoa suoraan, mitä he 
ajattelevat. Mutta vaikka sinä todennäköisesti motivoit heitä näkemään oman näkökulmasi, heillä on tapana 
painostaa muita toimimaan heidän oman käsityksensä mukaisesti. Niinpä jotta konflikti D-tyylin kanssa olisi 
rakentava, mieti seuraavaa:

• Huomaa, että he saattavat suhtautua epäluuloisesti liialliseen optimismiin.
• Huomaa, että he eivät ole yhtä herkkiä suorasukaisuuden suhteen kuin sinä.
• Puhukaa kukin vuorollanne ja välttäkää puhumasta toinen toistenne päälle.
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KONFLIKTISSA i-TYYLIN KANSSA
Mikä ajaa i-tyylin konfliktiin?

Nyt kuvittele, että olet konfliktitilanteessa jonkun sellaisen 
kanssa, jolla on i-tyyli. Hän tekee parhaansa pitääkseen asiat 
ystävällisinä ja positiivisina. Mutta jos välit kiristyvät, hänestä - 
kuten sinustakin - on tärkeää pystyä ilmaisemaan rehellisiä 
ajatuksiaan ja tunteitaan. Kun reaktiot kuumenevat, te 
molemmat haluatte tulla kuulluiksi, ja kuunteleminen voi jäädä 
toiseksi puhumisen rinnalla.

Luultavasti huomaat, että hän vaikuttaa hyväksyvämmältä ja 
lämpimämmältä, kuin mitä sinulla on tapana olla. Koska 
hänelle on tärkeää olla hyvissä väleissä ja pidetty, hän haluaa 
konfliktin aikana tai sen jälkeen varmuutta, että suhteenne on 
edelleen kunnossa. Sinulla ei ole tapana jäädä kiinni 
mielipahaan tai loukattuihin tunteisiin, joten hänen halunsa 
saada henkistä tukea luultavasti antaa sinulle vaikutelman 
avuttomuudesta.

Kuten sinulla, tällä henkilöllä on tapana helposti puolustaa 
mielipiteitään riitatilanteissa. Hän on yleensä varma ja 
optimistinen näkemyksissään ja haluaa kertoa ajatuksensa. 
Näin te kaksi todennäköisesti keskustelette avoimesti 
vaikeista aiheista. Mutta kumpikaan teistä tuskin ehdottaa 
aikalisää, jotta olisi mahdollisuus perääntyä ja miettiä asiaa 
ennen

Sinuun verrattuna

Sinuun verrattuna ihmisillä, joilla on i-tyyli, on tapana

• Olla kärsivällisempiä ihmisten virheiden suhteen
• Samalla tavoin todennäköisesti antaa turhautuneisuuden näkyä
• Aivan yhtä todennäköisesti puolustaa mielipiteitään
• Olla samalla tavoin optimistisia
• Aivan yhtä todennäköisesti pukea ajatuksensa ja tunteensa sanoiksi
• Vähemmän todennäköisesti pysyä aiheessa

Miten teet konfliktista rakentavan i-tyylin kanssa?

Aivan kuten sinä, ihmiset, joilla on i-tyyli, saattavat pitää luonnollisena tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemista 
avoimesti. Mutta koska sinä joskus haluat hallita tilannetta, he saattavat vieroksua sitä, minkä kokevat yrityksenä 
murskata heidät. Niinpä, jotta konflikti i-tyylin kanssa olisi rakentava, mieti seuraavaa:

• Vältä negatiivisten tunteiden vatvomista.
• Jos huomaat, että tunteet kärjistyvät välillänne, ehdota aikalisää.
• Ymmärrä, millaista pitkäaikaista tuhoa ilkeät sanat tai päätökset voivat saada aikaan.

i
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KONFLIKTI S-TYYLIN KANSSA
Mikä ajaa S-tyylin konfliktiin?

Nyt kuvittele, että olet konfliktitilanteessa jonkun sellaisen 
kanssa, jolla on S-tyyli ja yhteinen prioriteettinne on sopu, 
mikä ei ole tyypillistä iD-tyylille. Te molemmat haluatte 
kaikkien tulevan toimeen keskenään. Mutta sinä 
todennäköisesti haluat häntä enemmän puida mielipide-
eroavaisuuksia. Kun syntyy kiistaa, hän todennäköisesti antaa 
nopeasti periksi, vaikkei oikeasti olisikaan samaa mieltä siitä, 
mitä sanot.

Todennäköisesti huomaat, että konfliktitilanteessa tai sen 
jälkeen hän yrittää sovitella asioita kanssasi. Hän tekee sen 
siksi, että hänelle varmuus on tärkeää. Siinä missä sinulla on 
tapana päästä konflikteista nopeasti yli, hänellä on tapana 
takertua loukattuihin tunteisiin, ja hän saattaa huolestuttaa, 
onko suhteenne edelleen kunnossa.

Lisäksi hänelle on tärkeää vakiintuneisuus. Niinpä välien 
kiristyessä hän saattaa haluta palauttaa asiat normaaleiksi 
mahdollisimman pian. Hänestä konfliktille luontainen 
"tuntematon" ei tunnu hyvältä - ei kiista itsessään, eikä sen 
mukanaan tuomat vaikutukset. Toisaalta sinulla on tapana 
viihtyä tilaneissa, jotka vaativat ottamaan tilanteen sellaisena 
kuin se tulee ja puhumaan valmistelematta, niinpä konfliktin 
tuntematon ei juurikaan hermostuta sinua.

Sinuun verrattuna

Sinuun verrattuina ihmisillä, joilla on S-tyyli, on tapana

• Olla enemmän huolissaan ihmisten tunteiden loukkaamisesta
• Olla huolestuneempia tilanteen pitämisestä rauhallisena
• Olla aivan yhtä todennäköisesti hyviä kuuntelijoita
• Olla vähemmän innostuneita ja vilkkaita
• Olla vähemmän halukkaita tuomaan esiin kiistan lähteen
• Olla vähemmän huolestuneita väittelyn voittamisesta

Miten teet konfliktista rakentavan S-tyylin kanssa?

S-tyyliset työtoverisi haluavat olla mukavia ja yhteistyökykyisiä. He valitsevat sanansa huolellisesti, kun taas sinulla on 
tapana olla suoraviivaisempi, ja sinulle saattaa olla vaikeaa piilottaa mielipiteitäsi, erityisesti jos olet vihainen tai 
turhautunut. Niinpä, jotta konflikti S-tyylin kanssa olisi rakentava, ota huomioon seuraavaa:

• Rohkaise heitä kertomaan ideansa.
• Pysy avoimena ja osoita, että olet valmis tekemään kompromisseja.
• Näytä rehellisesti turhautumisesi, mutta keskustele niistä hienotunteisesti.

S
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KONFLIKTI C-TYYLIN KANSSA
Mikä ajaa C-tyylin konfliktiin?

Ja lopuksi kuvittele, että olet konfliktitilanteessa jonkun 
sellaisen kanssa, jolla on C-tyyli ja prioriteetti pysyä 
tasapuolisena. Saatat huomata, että hän pitää tunteet poissa 
keskusteluista, ja hänellä sen sijaan on tapana pitäytyä 
tosiasioissa. Mutta sinä usein perustat argumenttisi sille, mikä 
tuntuu oikealta ja sinusta voi tulla melko voimakastunteinen. 
Hän saattaa jatkaa järkeilyä kanssasi, kunnes tilanne muuttuu 
liian kiihkeäksi, ja silloin hän todennäköisesti vetäytyy.

Toisaalta tällä henkilöllä on tapana perustella väitteensä ja 
kaivaa vastauksia ennemmin kuin vain hyväksyä muiden 
ihmisten mielipiteet sellaisinaan. Hän on ylpeä kriittisen 
ajattelun taidoistaan eikä hän pelkää huomauttaa logiikassasi 
olevista virheistä. Sinusta tällainen käytös saattaa joskus 
vaikuttaa kylmältä tai kyyniseltä.

Tämä henkilö pitää arvossa myös vakiintuneisuutta, joten hän 
tekee parhaansa välttääkseen konfliktin arvaamattomuuden. 
Kiistatilanteessa hän saattaa luovuttaa vain rauhoittaakseen 
tilanteen, vaikka hän ei pitäisikään ajattelutapaansa vääränä. 
Tämä on erityisen todennäköistä, jos korotat äänesi ja 
itsepäisesti ajat omia näkemyksiäsi.

Sinuun verrattuna

Sinuun verrattuina ihmisillä, joilla on C-tyyli, on tapana

• Todennäköisemmin kyseenalaistaa muiden motiiveja
• Todennäköisemmin pitää tunteet kurissa
• Olla analysoivampia ja keskittyä enemmän logiikkaan
• Olla vähemmän kiinnostuneita vaikuttamaan lopputulokseen
• Olla vähemmän energisiä ja välittömiä
• Vähemmän todennäköisesti luottaa intuitioon tai mututuntumaan

Miten teet konfliktista rakentavan C-tyylin kanssa?

Konfliktitilanteessa ihmisille, joilla on C-tyyli, on tärkeää kertoa heidän versionsa tapahtuneesta selkeällä ja loogisella 
tavalla. Sinä luultavasti et ole yhtä pidättyväinen kuten he, ja saatat painostaa heitä kohti voimakastunteisempaa 
väittelyä, josta he todennäköisesti vetäytyvät. Niinpä, jotta konflikti C-tyylin kanssa olisi rakentava, ota huomioon 
seuraavaa:

• Huomaa, että tunteiden näyttäminen saattaa saada heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi.
• Anna heille riittävästi aikaa ja tilaa tilanteen pohtimiseen.
• Pyri käymään ratkaisut läpi huolellisesti, jotta löydät mahdolliset virheet.

C
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YHTEENVETO: DiSC® JA KONFLIKTI

D-tyyli
konfliktitilanteessa

i-tyyli
konfliktitilanteessa

S-tyyli
konfliktitilanteessa

C-tyyli
konfliktitilanteessa

Tavoitteet: voitto, tulokset 
ja henkilökohtaiset 

saavutukset

Tavoitteet: hyväksyntä, 
ymmärrys ja avoimuus

Tavoitteet: yksimielisyys, 
hyväksyntä ja rauha

Tavoitteet: 
oikeudenmukaisuus, 

rationaaliset päätökset ja 
täsmällisyys

Liiallinen käyttö: 
voittamisen tarve, 
kärsimättömyys ja 
suorasukaisuus

Liiallinen käyttö: intohimo, 
impulsiivisuus ja 
suorapuheisuus

Liiallinen käyttö: 
passiivinen vastustus ja 

kompromissi

Liiallinen käyttö: itsehillintä, 
analyyttisyys ja 

joustamattomuus

Pelot: muiden hyötyminen 
kustannuksellasi ja heikolta 

vaikuttaminen

Pelot: torjutuksi tuleminen, 
kuulematta jääminen ja 

hylätyksi tuleminen

Pelot: pettymyksen 
tuottaminen muille ja 

aggression kohtaaminen

Pelot: väärässä oleminen ja 
voimakkaat 

tunteenpurkaukset

Pohdinta

Ajattele kokemaasi konfliktitilannetta ja mieti, mitä olisit ehkä voinut tehdä paremmin. Kuvaile sitä lyhyesti alla olevaan 
tilaan.

Millainen vaikutus DiSC® tyylilläsi mielestäsi oli tilanteeseen?
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TUHOAVAT REAKTIOT
Nyt kun tiedät enemmän DiSC® menetelmästä ja konflikteista, niin tarkastellaanpa seuraavaksi, miksi toisinaan 
reagoimme konfliktiin tuhoavasti, sen sijaan että reagoisimme rakentavasti. Useimmille meistä konfliktitilanteet ovat 
uhkaavia, ja toimimme suojeluvaistomme mukaisesti. Voimme reagoida niin nopeasti, että emme edes mieti, mitä 
teemme. Mutta pinnan alla prosessi on vasta käynnistymässä: konfliktitilanne laukaisee automaattisen ajatuksen, 
joka puolestaan laukaiseen tuhoavan reaktion.

KONFLIKTI VAISTOMAINEN AJATUS TUHOAVA REAKTIO

Millaisia ovat yleiset tuhoavat reaktiot?

Muuttaaksemme tapaamme reagoida konfliktitilanteessa meidän tulee tunnistaa sekä automaattiset, käytöksemme 
laukaisevat ajatukset, että itse reaktiot.  Tarkastelemme nyt aluksi, millaisia ovat tyypilliset tuhoavat käyttäytymistavat.

• Laita aluksi valintamerkki ympyrään niiden kolmen käyttäytymistavan viereen, joita muut toteuttavat, ja jotka 
häiritsevät sinua eniten konfliktitilanteessa.

• Sen jälkeen laita tähti kolmen sellaisen käyttäytymistavan viereen, joita sinä toteutat useimmiten 
konfliktitilanteessa.

Huomio: Voit lukea lisää näistä tuhoavista reaktioista sivuilta 12–17.

Väitteleminen Juoruilu/
toisesta valittaminen

Vähättely Muuttuminen ylikriittiseksi

Periksi antaminen Jyrääminen

Puolustautuvuus Passiivis-aggressiivisuus

Muiden mielipiteiden jättäminen
huomiotta

Revanssi/tasoituksen hakeminen

Muuttuminen liian
dramaattiseksi

Sabotaasi/
esteiden asettaminen

Ongelman
liioittelu

Sarkasmi

Poissulkeminen/
muiden jättäminen ulkopuolelle

Vaikeneminen/
muuttuminen ei-vastaanottavaiseksi

Sormella osoittaminen/
syyttäminen/syyllistäminen

Vetäytyminen
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MIKSI TEEN NÄIN?
Tuhoavat reaktiot voivat vaihdella välittömistä, kiivastuksen synnyttämistä reaktioista viivästyneisiin tai pitkittyneisiin 
reaktioihin, jotka pitkittävät konfliktia. Seuraavat tilannekuvaukset antavat tietoa siitä, mitä on sivulla 11 lueteltujen 
käyttäytymistapojen takana. Niissä esitetään myös vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kunkin 
käyttäytymistavan.

Väitteleminen
Eriävien näkemysten vaihtaminen kiivastuksissa tai välien ollessa kiristyneet

Väitteleminen on epätervettä, jos siinä on kyse voittamisesta ja häviämisestä, jolloin pääpaino ei 
enää ole totuuteen pääsemisessä tai parhaan ratkaisun löytämisessä, vaan yritämme suojella 
egoamme ja näyttää muille heille paikkansa. Ja niin, aivan kuten missä tahansa kilpailussa, 
"paras" strategia on antaa vastapuolelle mahdollisimman vähän periksi. Sen seurauksena kaikki 
mahdollisuudet empatiaan lentävät romukoppaan. Kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, luultavasti 
turvaudut väittelyyn konfliktitilanteessa yrittäessäsi saada tilanteen hallintaan ja lopulta päästä 
niskan päälle. Niinpä keskellä väittelyä, yksi tärkeimmistä asioista, jotka voit tehdä, on olla 
rehellinen itsellesi suhteessa motivaatioosi. Mitkä tunteet ruokkivat käyttäytymistäni juuri nyt? 
Miten paljon tässä oikeastaan on kyse voittamisesta?

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• En missään tapauksessa anna periksi
• En ymmärrä sitä/sinua; olen selvästikin oikeassa

Vähättely
Saada joku tai jokin tuntemaan itsensä merkityksettömäksi

Koska sinulla, kuten muillakin, joilla on iD-tyyli, usein on palava ja kiireellinen visio, miten asioiden 
tulisi olla, saatat turhautua, kun muut kyseenalaistavat ideoitasi. Ja kyseenalaistettuna saatat 
turvautua vähättelyyn, koska se on tehokas tapa saada muut hiljaisiksi ja ottaa väittely uudelleen 
hallintaan. Vähättelemällä toisia luomme heistä alentavan, yksiulotteisen karikatyyrin, mikä 
helpottaa kaiken heidän sanottavansa vähättelyä. Vaikka tietäisitkin, että vähättely ylittää rajasi, 
saatat joskus huomata olevasi niin hetken tunnekuohussa kiinni ja sinun on puolustettava 
näkemyksiäsi, että on vaikea vastustaa sitä.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Aion saada sinut näyttämään hölmöltä
• Aion näyttää sinulle, että ideallasi ei ole mitään merkitystä

Periksi antaminen
Periksi antaminen asiassa, jota alunperin vastusti

Periksi antaminen voi olla erityisen houkuttelevaa, koska se usein tuntuu ylivoimaisesti 
nopeimmalta tavalta päättää erimielisyys. Vaikka se tyypillisesti tarkoittaakin oikeuksiemme 
uhraamista, konfliktin aiheuttama piina voi olla niin sietämätöntä, että haemme tämän 
vaihtoehdon tarjoamaa, välitöntä suojaa. Luonnollisesti tämä lyhyen aikavälin hyöty usein 
saadaan pitkäaikaisen tyytyväisyyden kustannuksella, mikä lopulta voi synnyttää suhteeseen 
epätasapainoiset, epäterveet valtasuhteet. Koska sinulla on itsevarma iD-tyyli, periksi antaminen 
ei ehkä ole normaali tapasi käyttäytyä. Siitä huolimatta meillä kaikilla on hetkiä, jolloin 
yksinkertaisesti vain haluamme nopeimmalla mahdollisella tavalla paeta emotionaalisesta, 
kaoottisesta tai pelkästään sekavasta tilanteesta.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• En halua suututtaa ketään 
• Riidan aloittaminen ei kannata
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MIKSI TEEN NÄIN?
Puolustautuvuus
Hermostut tai puolustaudut kohdatessasi kritiikkiä 

Kun luotamme siihen, että asiat järjestyvät, olipa konfliktin lopputulos mikä tahansa, ei ole mitään 
syytä asettua puolustuskannalle. Voimme olla avoimia erilaisille mielipiteille. Toisaalta 
puolustautuvuudessa pohjimmiltaan on kyse epävarmuudesta. Emme halua tunnustaa virheitä 
tai puutteita. Kun järkemme kertoo meille, että panokset ovat todella korkeat, piilotamme 
haavoittuvuutemme ja heikkoutemme. Koska sinulla on iD-tyyli, saatat joskus nähdä konfliktin 
tilanteena, jossa kyse on voittamisesta tai häviämisestä. Niinpä saatat huomata asettuvasi 
puolustuskannalle, kun aistit, että vastapuoli on pääsemässä niskan päälle. Vaikka tunnistaisitkin 
puolustautuvuutesi, silti voi olla vaikeaa kysyä itseltään, mitä loppujen lopuksi oikeasti pelkäät.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Minua ei pitäisi syyttää tästä
• Tämä ei ole minun vikani

Mielipiteiden väheksyminen
Pidät toisten näkemyksiä arvottomina tai merkityksettöminä

Aivan kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, saatat joskus konfliktitilanteessa olla taipuvainen 
väheksymään toisten mielipiteitä. Etkä tee sitä vain varmistaaksesi, että ideasi varmasti tulevat 
esille ja kuulluiksi, vaan myös siksi, että lopputulos kääntyy eduksesi. Juuri tästä mielipiteiden 
väheksymisessä on kyse: se on estämisstrategia väittelyn voittamiseksi. Mutta se on myös 
yleinen tapa suojella omaa egoamme. Toimimme näin, kun pelkäämme toisten esittämiä 
ajatuksia tai näkemyksiä. Pelkäämme antaa heille tilaa, jotta he voivat maalata kuvan, josta 
emme pidä. Ja koska koemme itsemme kyseenalaistetuiksi, epävarmoiksi tai pelokkaiksi, 
otamme käyttöömme strategian, jolla syrjäytämme vastapuolen. Uhkumme vankkumatonta 
varmuutta omasta kannastamme ja vapautamme itsemme tehokkaasti velvollisuudesta 
kuunnella vastapuolen versiota tapahtuneesta. Ja tekemällä keskustelusta mahdollisimman 
yksisuuntaisen tunnemme itsemme vahvoiksi ja oikeamielisiksi.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Mikään ei saa minua muuttamaan mieltäni
• Ei todellakaan ole mitään muuta tapaa ajatella tästä

Draama
Ylireagoit tilanteeseen

Melodraama saattaa vaikuttaa vain kyvyttömyydeltä hillitä tunteensa, mutta usein tällaisessa 
käytöksessä on kyse enemmänkin huomion vetämisestä pois tilanteesta, joka on meistä 
hämmentävä. Aivan kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, sinulla saattaa olla vahva tarve ilmaista 
tunteitasi. Hetken kiivastuksissa tunteiden ilmaiseminen saattaa joskus saada dramaattisen 
käänteen. Reaktiosi sisäiseen kaaokseen saattaa olla sen jakaminen - sen prosessoiminen ulos 
suureen ääneen, oikeutuksen hakeminen tunteillesi ja oikeuksiesi puolustaminen. Ja tunteittesi 
voimistaminen saattaa oikeasti tuntua sinusta niin tärkeältä, että draama vaikuttaa perustellulta. 
Tällainen käytös saattaa olla erityisen houkuttelevaa, kun uskot muiden väheksyvän sinua, tai 
kun haet hallintaa tilanteessa, jossa muuten tuntisit itsesi voimattomaksi.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Kaikki vihaavat minua!
• Tämä tilanne on kauhea/toivoton
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MIKSI TEEN NÄIN?
Liioittelu
Jonkin esittäminen pahempana kuin se oikeasti on

Monille liioittelu on keino saada tilanne näyttämään yhtä pahalta kuin miltä se tuntuu. Mutta 
joillekin, joilla on iD-tyyli, liioittelu voi olla myös tehokas työväline, jolla suostutella ihmiset 
näkemään asiat sinun tavallasi. Saamalla tilanteen tai toisen käytöksen näyttämään pahemmalta 
kuin se onkaan, voit tehdä omasta jutustasi niin paljon vahvemman tai puolustettavamman. 
Tämä voi toisinaan olla erityisen houkuttelevaa, koska sinulla on tapana suhtautua ideoihisi niin 
intohimoisesti, ja haluat saada muut jakamaan ajatustapasi. Hetken huumassa ihmisten 
vakuuttaminen näkemään asiat sinun perspektiivistäsi saattaa saada juttusi liioittelun tuntumaan 
perustellulta.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Tarvitsen huomiota
• Tämä varmasti kuulostaa yhtä pahalta kuin tuntuu.

Poissulkeminen
Tarkoituksellisesti jonkun jättäminen ulkopuolelle

Konfliktitilanteessa ei ole tavatonta sulkea joku ulkopuolelle, koska yksinkertaisesti emme halua 
viettää aikaa hänen kanssaan. Mutta vaikka emme haluaisikaan myöntää sitä, poissulkeminen 
on myös keino emotionaalisesti loukata toista ihmistä ja yritys vahingoittaa hänen yhteyttään 
muihin ryhmän jäseniin. Koska sinulla on iD-tyyli, saatat konfliktitilanteessa poissulkea muita 
hallitaksesi ympäristöäsi ja puolustautuaksesi suhteessa. Tuhoamalla kaikessa hiljaisuudessa 
heidän asemansa ryhmässä hankit tukea omalle versiollesi tapahtuneesta vaikuttamalla siihen, 
miten ihmiset kokevat konfliktin. Todennäköisimmin käytämme tätä strategiaa, jos meillä on 
korkeampi sosiaalinen status kuin vastapuolella.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Ehkä viesti menee sinulle perille, jos jätän sinut kutsumatta. 
• Koska sinut jätetään ulkopuolelle, se todistaa, että kaikki ovat minun puolellani.

Sormella osoittaminen
Jonkun syyttäminen jostain tietystä tilanteesta tai aiheesta.

Koska sinulla on iD-tyyli, konfliktin ollessa pahimmillaan haluat olla oikeassa, ja niinpä sormella 
osoittaminen tai syyttely on keino, jolla varmistat muiden tietävän olevansa väärässä. Sormella 
osoittaminen tuntuu hyvin aggressiiviselta käytökseltä, mutta yleensä se johtuu 
puolustautuvuudesta. Käännämme huomion pois omista puutteistamme tai virheistämme 
osoittamalla jotakuta toista. Usein kohdistamme huomion jonkun toisen tiettyyn toimintaan, joka 
myötävaikutti ongelman syntymiseen. Tavoitteena on saada tämä toiminta näyttämään 
mahdollisimman pahalta ja ikään kuin tämä toiminta itse asiassa olisi koko ongelman ydin. 
Tämän ansiosta oma osuutemme ei näytä läheskään yhtä pahalta. Vierittämällä syyn jollekin 
toiselle pelastamme oman maineemme lyhyellä aikavälillä, mutta olemme saattaneet 
tahtomattamme tinkiä suoraselkäisyydestämme.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Tästä ei olisi pitänyt tulla minulle harmia: kaikki on heidän syytään.
• Tämä johtuu sinusta, ei minusta.
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MIKSI TEEN NÄIN?
Juoruilu
Toisen yksityisasioista lörpöttely

Juoruilu voi tuntua hyvältä monestakin syystä. Ennen kaikkea turhautumiemme purkaminen voi 
olla vapauttavaa. Koska sinulla, kuten muillakin, joilla on iD-tyyli, on tapana olla vilkas, juoruilu 
saattaa olla houkutteleva purkautumiskanava, kun olet vihainen. Ja on mukavaa saada ihmiset 
vahvistamaan mielipiteesi, mikä yleensä tapahtuu, kun juoruilet sellaisten ihmisten kanssa, joihin 
luotat. Mutta juoruilussa voi olla kyse myös vallasta. Koska sinulla luultavasti on hyvä käsitys 
ryhmän sosiaalisesta dynamiikasta, saatat huomata, että juoruilu auttaa kokoamaan ihmiset 
puolellesi vaikuttamalla siihen, miten ihmiset kokevat konfliktin. Saat tilanteen hallintaasi, kun 
saat tuotua oman näkökulmasi julki ensimmäisenä ja vakuuttavasti.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Aion kertoa kaikille, mitä se ja se henkilö teki minulle.
• Luultavasti minun ei pitäisi sanoa mitään, mutta se on heille oikein.

Ylikriittisyys
Olemme liian tuomitsevia muiden työtä tai toimintaa kohtaan

Ylikriittisyydessä on usein kyse pyrkimyksestä antaa takaisin jollekulle. Päätämme, että teemme 
selväksi olevamme mahdollisimman paljon eri mieltä kyseisen henkilön kanssa. Ammumme alas 
hänen ehdotuksensa. Etsimme aukkoja hänen logiikastaan. Tarkastelemme hänen esityksiään 
etsien virheitä. Pohjimmiltaan yritämme rangaista kyseistä henkilöä. Se on strategia, joka on 
erityisen houkutteleva, kun ymmärrämme, että asia, josta oikeasti olemme suuttuneet, on vähän 
pikkumainen. Tiedämme, että emme voi valittaa siitä suoraan. Ja niinpä ylikriittisyys on keino 
näytellä suuttunutta, ilman että meidän täytyy tunnustaa olevamme oikeasti vihaisia. Aivan kuten 
muutkin, joilla on iD-tyyli, saatat käyttäytyä ylikriittisesti, vaikka sinulla onkin tapana olla suorempi 
konfliktitilanteessa. Niinpä saatat käyttää ylikriittisyyttä keinona hienovaraisesti, mutta toistuvasti 
puolustaa itseäsi toisten kustannuksella.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Minun on pakko tiputtaa sinut jalustaltasi.
• Minun on saatava näyttää fiksuimmalta täällä.

Jyrääminen
Toisten musertaminen ylivoimalla

Jyrääminen hyödyntää kaikkia käytettävissäsi olevia vallan lähteitä jonkun päihittämiseksi 
konfliktitilanteessa. Joskus tämä valta tulee sosiaalisesta statuksesta tai toimintavallasta 
organisaatiossa, mutta sinulle ja muille, joilla on iD-tyyli, kyse voi olla persoonallisuutesi tuoman 
vallan käyttämisestä väittelyn dominoimiseksi. Olet saattanut huomata, että sitä samaa paloa ja 
ulospäin suuntautuvaa energiaa, jolla vakuutat muut omaksumaan ideasi, voit käyttää myös 
heidän musertamiseensa konfliktitilanteessa. Ja saatat aistia, tietoisesti tai tiedostamatta, että jos 
saat aikaan riittävän intensiivisen, hallitsemattoman tunteiden myllerryksen, useimmat ihmiset 
jänistävät ja pakenevat kaaosta; erityisesti jos he kokemuksesta tietävät, että jatkat tilanteen 
kärjistämistä, kunnes saat haluamasi.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• En luovuta ennen kuin voitan, ihan sama mitä se vaatii.
• Tarvittaessa jopa pelottelen päästäkseni tavoitteeseeni.
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MIKSI TEEN NÄIN?
Passiivis-aggressiivisuus
Ilmaisen negatiiviset tunteet hienovaraisesti tai epäsuorasti.

Me kaikki olemme varmasti joskus olleet tilanteessa, jossa epätoivoisesti haluamme ilmaista 
suuttumustamme jotakuta kohtaan, mutta emme halua ilmaista sitä suoraan. Passiivis-
aggressiivisuus voi tuntua täydelliseltä ratkaisulta. Saamme hienovaraisesti rangaista jotakuta - 
juuri riittävästi, jotta hän huomaa, mutta ei liikaa, jotta hän ei voi kritisoida meitä siitä. Passiivis-
aggressiivisuuden monet muodot (esim. välinpitämättömyys, silmien pyörittely, 
hiustenhalkominen) tekevät siitä loputtoman joustavan tavan käyttäytyä, ja usein saamme siitä 
enemmän mielihyvää, kuin edes haluaisimme tunnustaa. Joskus tavoitteena on häiritä jotakuta 
niin paljon, että hän aloittaa yhteenoton, jolloin meillä on lupa antaa hänen kuulla kunniansa. Itse 
asiassa koska sinä, kuten muutkaan, joilla on iD-tyyli, et yleensä kaihda suoraa yhteenottoa, 
saatat turvautua passiivis-aggressiivisuuteen saadaksesi toiset mukaan ristiriitatilanteeseen, jotta 
sinulla on mahdollisuus pitää puoliasi.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Teen asiani selväksi ilman, että näytän tilanteen pahikselta.
• En halua puhua siitä, mutta voin esittää, kuin mitään olisi tapahtunutkaan.

Revanssi
Odotan tilien tasaamista tai kokemani vääryyden kostamista.

Revanssi työyhteisössä on yleensä melko hienovarainen, mutta haluamme revanssin 
oikeudenmukaisuuden nimissä ja/tai pitääksemme taas puoliamme. Ja vaikka kostotoimiin 
ryhtyminen teknisesti onkin ulkoista toimintaa, se yleensä on melko syvällisen, sisäisen 
pohdinnan tulos. Jäämme hautomaan sitä, että meitä on loukattu tai väärinkohdeltu, ja 
haaveileminen takaisin antamisesta samalla mitalla voi tuntua hyvältä - vaikka emme haluaisikaan 
sitä myöntää. Tietenkin tällaisten kuvitelmien toteuttaminen vie asiat aivan uudelle tasolle. 
Useimmat meistä ymmärtävät, että avoin revanssi ei ole hyväksyttävää, mutta tämä jättää silti 
vielä tilaa luoville, epäsuorille ja pikkumaisille tavoille vahingoittaa jotakuta. Tietysti ihmiset, joilla 
on iD-tyyli, tyypillisesti haluavat käsitellä asioita avoimesti. Niinpä revanssi saattaa houkuttaa 
sinua, kun kaikki muut vaihtoehdot on poissuljettu.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Minun annettava takaisin samalla mitalla.
• Saat katua, mitä teit minulle.

Sabotaasi
Tarkoituksellisesti estän tai tuhoan jonkun työ.

Sabotaasissa on kyse siitä, että varmistamme jonkun toisen epäonnistuvan. Se voi olla 
luonteeltaan sosiaalista (esim. valehtelua tai huhujen levittämistä), tai se voi itse asiassa olla 
asioiden epäasianmukaista käsittelyä, peukalointia. Joskus valitsemme tämän äärimmäisen 
keinon, kun meillä ei ole valtaa todella uhmata vastapuolta, ja joskus yksinkertaisesti vain siksi, 
että haluamme ilmaista suuttumustamme ilman suoraa yhteenottoa. Niin tai näin, yleensä tuottaa 
jonkinlaista mielihyvää nähdä toisen epäonnistuvan. Viime kädessä sabotaasi yleensä vaatii 
meitä laittamaan syrjään normaalin käsityksemme oikeasta ja väärästä, jotta voimme perustella 
käytöksen, jota normaaleissa olosuhteissa pitäisimme tuomittavana. Vaikka sabotaasi ei ole iD-
tyylisten ihmisten tyypillinen reaktio, niin käytät sitä todennäköisesti siksi, että kilpailudraivisi vaatii 
sinua aina lopulta voittamaan konfliktin.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Sinua pitäisi rangaista siitä, mitä teit minulle.
• Minun on päästävä uudelleen niskan päälle.
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MIKSI TEEN NÄIN?
Sarkasmi
Teet jokun naurunalaiseksi pilkkaamalla tai ivaamalla. 

Konfliktissa sarkasmi on läheistä sukua passiivis-aggressiivisuudelle. Sen avulla voimme ottaa 
jonkun tähtäimeemme tai ilmaista vihamielisyytemme paljastamatta liikaa todellisista 
motiiveistamme. Tämä strategia on niitä tilanteita varten, jolloin emme ihan vielä ole valmiita 
huutamaan jollekulle, mutta silti haluamme tiputtaa hänet jalustaltaan. Ja sarkasmi on niin 
houkutteleva työväline konfliktin tuoksinassa, koska voimme aina väittää, että "Vitsi, vitsi - ihan 
oikeasti, relaa vähän.” Aivan kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, saatat itse asiassa nähdä sarkasmin 
hyödyllisenä tapana pehmentää iskua, kun olet liikaa puolustanut itseäsi konfliktitilanteessa. 
Erityisesti sinusta saattaa tuntua kuin “vitsi, vitsi” -tekosyy antaisi sinulle immuniteetin sen 
jälkeen, kun olet ensin hienovaraisesti hyökännyt tai haukkunut jotakuta.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Tuo idea on tietenkin naurettava. 
• Miksi kukaan edes sanoo mitään noin tyhmää?

Vaikeneminen
Kieltäydyt vastaamasta, näyttämästä tunteita tai vastaamasta jollekulle.

Koska sinulla on iD-tyyli, vaikeneminen saattaa houkuttaa sinua vasta sitten, kun vihan 
ensileimahduksesi ja riidanhalusi ovat sammuneet. Vaikenemalla teemme vastapuolelle selväksi, 
että viestintä välillämme on kokonaan lopetettu. Tarkoituksellisesti annamme vastapuolen 
ymmärtää, että emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä heidän käytöstään, joten emme halua tehdä 
kompromissia tai edes keskustella päätöksestä. Ja vaikka sen myöntäminen olisikin vaikeaa, 
vaikeneminen voi joskus olla palkitsevaa. Saamme rangaista vastapuolta samalla uskotellen 
itsellemme, että oma käytöksemme on vahvaa ja kunnioitusta herättävää. Tästä voi tulla 
itsesuojelustrategia, kun epämiellyttävien tunteiden myrsky tuntuu ylivoimaiselta.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Et ikinä saa tietää, miltä minusta tuntuu.
• En reagoi tähän.

Vetäytyminen
Vetäydyt tai poistut tilanteesta.

Itse asiassa kovinkaan moni ei nauti konfliktista, mutta joillekin meistä se on vielä paljon 
tuskallisempaa kuin toisille. Emme ehkä edes tiedä, miksi konflikti on niin epämukavaa. Se vain 
tuntuu ahdistuksen, vihan, epävarmuuden ja vaaran hämmentävältä sekamelskalta. Kaikki 
aistimme patistavat meitä hakemaan vakiintuneisuutta ja turvallisuutta. Vetäytyminen tai 
sulkeutuminen voivat tarjota välittömän helpotuksen tilanteeseen yksinkertaisesti sulkemalla 
myllerryksen pois mielestämme. Koska sinulla iD-tyyli, perääntyminen tuskin on ensimmäinen 
reaktiosi. Tietyille ihmisille, joilla on tämä tyyli, kaaos ja tunteiden sekamelska voivat kuitenkin olla 
uuvuttavia. Puhumattakaan siitä, että kaaos vie huomion pois muista tärkeistä projekteista. 
Vetäytyminen ei ainoastaan rauhoita hermoja, vaan se voi tuntua myös tehokkaammalta juuri 
sillä hetkellä.

Vaistomaisia ajatuksia, jotka saattavat laukaista kyseisen reaktion:
• Tämän pitää loppua mahdollisimman pian.
• Aion pysyä hiljaisena, kunnes tilanne on ohi.

Kuvat: studiostoks/Shutterstock, Aquarell/Shutterstock, Kchung/Shutterstock, ivector/Shutterstock, jorgen mcleman/Shutterstock, 
Studio_G/Shutterstock, Alexander_P/Shutterstock, CataVic/Shutterstock
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VAISTOMAISTEN AJATUSTEN 
TUNNISTAMINEN

iD tyylisi ja vaistomaiset ajatuksesi

Lara, kuten muutkin, joilla on iD-tyyli, saatat löytää joitain yhteisiä teemoja, jotka muokkaavat vaistomaisia ajatuksiasi, 
kuten esimerkiksi vahvuuden osoittaminen, kunnioituksen saaminen ja itsesi ilmaiseminen. Katso alla olevaa 
luetteloa. Kun huomaat, että tuhoava reaktio houkuttaa sinua, mikä (jos jokin) seuraavista vaistomaisista ajatuksista 
käy joskus mielessäsi?

• Minun on varmistettava, että ymmärrät minun kantani 
täysin ja nopeasti.

• Liioittelen erityisesti silloin, kun se todistaa kantani.

• Voin pelotella voittaakseni.

• Teet aina näin.

• Jos riitelemme, hän ei koskaan enää näe minua samalla 
tavalla.

• Jos painostat minua, minä painostan enemmän.

• En voi sietää sitä, että ihmiset eivät oikeasti kuuntele 
minua.

• On sietämätöntä, jos joku on ymmärtänyt väärin, miksi 
olen sitä mieltä kuin olen.

• Minun on saatava tämä taas hallintaan.

• Sinulla ei ilmeisesti ole aikomustakaan ymmärtää 
näkemystäni.

• Olet täysin kohtuuton.

Pohdinta

Palaa ajatuksissasi konfliktitilanteeseen, jonka kuvailit sivulla 10. Millaisia vaistomaisia ajatuksia sinulla oli tilanteessa?

Miten reagoit tilanteeseen? Vaikuttivatko vaistomaiset ajatuksesi reaktioosi?
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REAKTIOSI MUUTTAMINEN
Jos vaistomaiset ajatukset voivat johtaa refleksinomaisiin reaktioihin, miten voimme muuttaa käyttäytymistämme? 
Kuten alla olevassa kaaviossa on esitetty, juju on tämän prosessin rikkomisessa: vaistomaiset ajatukset tulee 
pysäyttää, ennen kuin ne sysäävät meidät kohti tuhoavaa reaktiota. Jos voimme perääntyä vaistomaisesta 
ajatuksesta ja siihen liittyvistä tunteista, voimme uudelleenmuotoilla sen. Näin toimimalla saamme taas itsemme 
hallintaan, jolloin voimme valita rakentavamman tavan edetä.

Ensin peräänny.
Sitten muotoile uudelleen.

KONFLIKTI VAISTOMAINEN AJATUS RAKENTAVA REAKTIO

Tunteistasi perääntyminen

Ei ole helppoa perääntyä kesken konfliktin, mutta se muuttuu helpommaksi, jos ensin tunnustamme tunteemme, ja 
miten ne saattavat vaikuttaa arvostelukykyymme. Konfliktitilanteessa tunteemme voivat joskus hämärtää 
näkökulmamme ja estää meitä tekemästä valintoja, jotka ovat terveitä ja pitkällä aikavälillä viisaita. Monet konfliktiin 
vaikuttavista tunteista voidaan jakaa kahteen kategoriaan: viha ja ahdistuneisuus. Lara, sinun iD tyylisi voi kertoa 
jotain siitä, miten nämä tunteet vaikuttavat sinuun.

Viha ja sinun iD tyylisi

Viha: turhautuneisuus, ärsyyntyminen, raivo ja aggressio.

Viha on normaali tunne, joka pakottaa meidät puolustamaan oikeuksiamme. Mutta epäterveessä muodossaan se voi 
houkutella meidät hyökkäämään. Koska sinulla on iD-tyyli, olet erityisen taipuvainen puolustamaan itseäsi, erityisesti 
silloin kun koet, että sinua on loukattu. Raivostuminen saattaa antaa sinulle voimaantumisen ja välittömän mielihyvän 
tunteen. Siinä missä spontaanisuutesi voi olla vahvuus, kun tartut uusiin mahdollisuuksiin, se voi saada 
perääntymisen tuntumaan, kuin yrittäisit vastustaa valtavaa valtameren aaltoa. Niinpä ellet osoita melkoista 
tahdonlujuutta, saatat helposti mennä liian pitkälle.

Ahdistuneisuus ja sinun iD tyylisi

Ahdistus: pelko, paniikki, huoli, mullistus ja sekasorto.

Ihmisille, joilla on iD-tyyli, konflikti voi aiheuttaa tunteiden myllerryksen, joka voi olla ylivoimainen. Se voi yllättää sinut 
ja jättää sinut epätoivoisesti haluamaan takaisin asemasi. Sinulla saattaa olla taipumusta ilmaista huolestuneisuutesi, 
koska silloin se muuttuu konkreettisemmaksi; joksikin, jota voit käsitellä. Mutta koska sinun voi olla vaikea perääntyä 
voimakkaista tunteista, levottomuutesi saattaa kuluttaa sinua, kunnes voit selvittää sen. Perääntymisessä voi olla 
kyse siitä, että tunnustat, että tilanne tuntuu ylivoimaiselta, ja että tiedät kyllä löytäväsi tavan sen selvittämiseen, 
vaikka se voikin viedä aikaa.
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REAKTIOSI MUUTTAMINEN
Oletko ihan varma?

Nyt kun pystymme perääntymään kaikista vihan ja ahdistuksen tunteista, jotka saattavat ohjata vaistomaisia 
ajatuksiamme, seuraava askel on muotoilla ne uudelleen– muuttaa tapaamme ajatella tilannetta. Seuraavat 
kysymykset ehkä auttavat tässä prosessissa.

1. Onko tämä ajatus itse asiassa paikkansapitävä/totta?
2. Ylireagoinko tai liioittelenko ongelmaa?
3. Onko olemassa jokin muu tapa tarkastella tilannetta?

Vaistomaisten ajatustemme uudelleenmuotoilu

Lara, koska sinulla on iD-tyyli, sinulla on tapana olla vilkas ja suorapuheinen, mikä voi auttaa tuomaan muita 
näkökulmia julki. Mutta kiivastuksissa tunteesi saattavat ottaa vallan ja hämärtää kykysi miettiä muita näkökulmia. 
Kun kerran olet perääntynyt, sinun tulee haastaa itsesi rauhoittuaksesi ja arvioidaksesi tilannetta uudelleen. 
Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä vaistomaisista ajatuksista, jotka ovat yleisiä iD-tyylillesi, sekä keinoista 
muotoilla niitä uudelleen.

Vaistomainen ajatus: Liioittelen erityisesti silloin, kun haluan todistaa pointtini.

Uudelleenmuotoiltu ajatus: Jos pointtini on oikeutettu, minun ei tarvitse liioitella.

Vaistomainen ajatus: En voi sietää sitä, että ihmiset eivät oikeasti kuuntele minua.

Uudelleenmuotoiltu ajatus: Ehkä meidän täytyy palata tähän aiheeseen myöhemmin.

Oman kokemuksesi perusteella valitse kaksi vaistomaista ajatusta, jotka sopivat sinuun. (Kannattaa ehkä palata 
kappaleeseen "Miksi teen näin?", joka on sivuilla 12–17, tai vaistomaisten ajatusten luetteloon ja 
Pohdintaharjoitukseen sivulla 18.) Aivan kuten edellä esitetyissä esimerkeissä keksi, miten uudelleenmuotoilisit kunkin 
vaistomaisen ajatuksen. Voisitko ajatella jotenkin toisin siitä?

Vaistomainen ajatus:

Uudelleenmuotoiltu ajatus:

Vaistomainen ajatus:

Uudelleenmuotoiltu ajatus:
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RAKENTAVAN REAKTION VALITSEMINEN
Kun olet uudelleenmuotoillut vaistomaisen ajatuksesi, voit valita rakentavamman tavan reagoida. On olemassa useita 
erilaisia tapoja reagoida konfliktiin rakentavasti, ja jotkut käyttäytymistavat ovat luultavasti helpompia sinulle kuin muille. 
Koska sinulla on iD-tyyli, saatat huomata esimerkiksi, että kommunikoiminen avoimesti ja rehellisesti on sinulle 
luontaisempaa kuin ajan ja tilan antaminen ihmisille. Käytä hetki aikaasi ja arvioi, miten helppo kukin seuraavassa 
luetelluista käyttäytymistavoista on sinulle. Tämä voi auttaa sinua tunnistamaan käyttäytymistapoja, joita haluaisit 
muokata; samoin kuin rakentavia reaktioita, joita voit käyttää tulevissa konflikteissa.

Merkitse jokaiselle asteikolle, miten helppo tai vaikea kukin rakentava reaktio on sinulle.

Helppo Vaikea Helppo Vaikea

Anteeksi pyytäminen
Kompromissien 
löytäminen

Ongelman perimmäisen 
syyn määrittäminen

Kommunikoiminen 
avoimesti ja rehellisesti

Perääntyminen pohtimaan
Tunteiden erottaminen 
tosiasioista

Oman osuutesi omiminen 
tilanteesta

Joustavuuden 
osoittaminen

Ajan ja tilan antaminen 
ihmisille

Ratkaisemattomien 
kysymysten 
uudelleentarkastelu

Toisten tunteiden 
ottaminen huomioon

Kommunikoiminen 
kunnioittavasti

Aktiivisen ratkaisun 
hakeminen

Sisäänpäin kääntyminen 
/ tunteidesi 
tiedostaminen

Varmuuden korostaminen 
/ vakuuttelu

Kuunteleminen

Pohdinta

Muistele nyt konfliktitilannettasi, joka on esitetty sivulla 10, ja vaistomaisia ajatuksiasi, joita kuvailit sivulla 18. Miten 
uudelleenmuotoilisit vaistomaisen (-t) ajatuksesi?

Minkä rakentavan reaktion olisit valinnut uuden ajattelutapasi mukaisesti? (Viitaten edellä esitettyyn luetteloon erilaisista 
rakentavista reaktioista.) Miten tämä reaktio olisi muuttanut konfliktia?



Voit kopioida tämän sivun jatkuvaan käyttöön.
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HEI, IHAN VIELÄ EI OLE VALMISTA!
Saattaa olla houkuttelevaa jättää tämä sivu väliin, mutta rakentavan konfliktin opettelu vaatii aikaa ja jatkuvaa 
harjoittelua. Kirjaa tälle sivulle muistiinpanosi liittyen seuraaviin konflikteihin. Kun opit perääntymään ja 
uudelleenmuotoilemaan ajatuksiasi, se auttaa lopulta sinua tekemään työyhteisön konfliktista rakentavamman.

Kuvaile lyhyesti konfliktitilanteesi.

Millaisia vaistomaisia ajatuksia sinulla oli? Mikä 
oli reaktiosi?

Miten uudelleenmuotoilit vaistomaiset 
ajatuksesi? Olisitko voinut tehdä jotain 
paremmin?

Kuvaile lyhyesti konfliktitilanteesi.

Millaisia vaistomaisia ajatuksia sinulla oli? Mikä 
oli reaktiosi?

Miten uudelleenmuotoilit vaistomaiset 
ajatuksesi? Olisitko voinut tehdä jotain 
paremmin?


