
Kon!ikteja voidaan määritellä ja jakaa eri tavoin. Tässä 
kon!iktit ovat jae"u oikeudellisiin, intressipohjaisiin ja 
identitee"ipohjaisiin kon!ikteihin. Oikeudelliset kon-
!iktit ovat usein riitoja, joissa toisen laillisia oikeuksia 
loukataan. Intressipohjaiset kon!iktit lii"yvät yksilön 
välisiin inhimillisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Iden-
titee"ipohjaiset kon!iktit ovat usein ryhmien välisiä 
syviä ja laajoja ristiriitoja, jotka uhkaavat yhteenkuulu-
vuu"a, kompetenssia, jatkuvuu"a sekä henkisiä 
arvoja ja merkitsevyy"ä. 

Kon!iktiluokitukset eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia, 
vaan eri elemen"ejä sisältyy kaikkiin kon!ikteihin. 

Eri kon!iktityypit

Kon!iktin lähtökohta

OIKEUTEEN POHJAUTUVAT
KONFLIKTIT

Oikeus eli lakiin
perustuvat vaatimukset

Määritellään oikeudellisen 
relevanssin ja oikeudellisten 

kategorioiden mukaan.

Lii"yvät konkree"isiin
juridisiin vaatimuksiin eli 
raja"uihin konkree"isiin 

resursseihin

Ulkopuolisen tahon 
tulkinnat

Asemiin perustuva
riidanratkaisu

• Kompromissiosaaminen
• Evaluaatio

• Välimiesmene"ely
• Tuomioistuinmene"ely

• Hallinnolliset mene"elyt

Itressit eli vaatimusten
taustalla olevat tarpeet

Intresseihin lii"yviä, 
suhteellisen konkree"isia ja 

helposti määriteltäviä.

Lii"yvät laajasti
konkree"isiin resursseihin

ja intresseihin

Osapuolten
sopimat tulkinnat.

Identitee"i eli olemiseen, 
elämäntapaan, kul"uuriin ja 

arvoihin lii"yvät tekijät

Abstrakteja, 
monimutkaisia ja vaikeasti 

määriteltäviä

Ainee"omia
ja vaikeasti identi#oitavia

Tulkinnallista, historiallista, 
psykologista, kul"uurista sekä 

ryhmän arvoihin ja uskomuksiin 
lii"yvää dynamiikkaa

Intressipohjainen
kon!iktinratkaisu

• Neuvo"eleminen
• Sovi"eleminen

• Konferenssimene"ely

INTRESSIPOHJAISET
KONFLIKTIT

IDENTITEETTIPOHJAISET
KONFLIKTIT

Kysymykset

Lopputulokset

Tulkinta sisältää

Ratkaisut

Ratkaisumenetelmät

Vuorovaikutuksen
rakentaminen

• Re!eksiivinen dialogi
• Yhteisymmärryksen 

rakentaminen
• Depolarisaatio

• Demokraa"inen
osallistuminen

MUISTA
• Eri kon!ikteihin sopivat eri ratkaisu-
 menetelmät. 
• Eri ratkaisumenetelmiä voidaan käy"ää  
 yhdessä rinnakkain, vuoro"ain tai sekoi"aen.
• Joskus on ratkaisun sijaan hyvä keski"yä  
 kon!iktin sietämiseen.

KYSY ITSELTÄSI
• Miten ero"elet kon!iktit? 
• Kuinka valitset oikean ratkaisumenetelmän ja  
 miten sen perustelet? 

LUE LISÄÄ: communitymediation."

Lähde: Ervasti Kaijus. 2020. Teoksessa A"ias Miriam ja Kangasoja Jonna. 2020. Me ja ne. Välineitä vastakkainase"elujen aikaan. Into. Sivu 79–91. 







Polarisaation purkamiseen vaikutetaan vaihtamalla 
keskustelun kohderyhmä ylly!äjistä ja seuraajista 
keskellä olevien hiljaisten kuuntelemiseen. 

Keskustelun teemat vaihdetaan identitee!ipuheesta 
yksilön omiin kokemuksiin, tunteisiin ja tarinoihin. 
Oikeat kysymykset tuovat ihmisiä yhteen ja luovat
yhteenkuuluvuu!a. 

Kuuntelija asemoi itsensä keskelle, hiljaisten tasolle. 
Hän on helposti lähesty!ävä, kiinnostunut, kuunteleva 
ja arvostava sekä riippumaton. 

Keskustelun sävy ei saa olla tuomitseva tai moralisoi-
va, vaan arvostava ja hyväksyvä. Aito kiinnostus ja 
uteliaisuus sekä arvostava asenne synny!ää luo!a-
musta, mikä purkaa niitä paineita, joita hiljaisilla on. 

MUISTA
• Keskellä olevat eivät yleensä ole esillä.
• Käytä avoimia kysymyksiä kuunnellessasi  
 hiljaisia. 
• Altista itsesi avoimille keskusteluille,   
 epävarmuudelle ja hankalille tunteille 
 kommunikoidessasi hiljaisten kanssa. 
• Itsere"ektoi ja ole krii!inen itsäsi kohtaan.  
• Harjoi!ele. Ole aito. 

KYSY ITSELTÄSI
• Huomaatko hiljaiset, jotka ovat keskellä?
 Keitä he ovat? Mitä toivovat ja tarvitsevat?
• Osaatko kuunnella avoimesti keski!yen  
 analysoima!a tai tulkitsema!a?
• Miten osoitat aitoa kunnioitusta?
• Tunnistatko omat agendat ja motiivit? 

Polarisaation 4 suunnanmuu!ajaa

4 suunnanmuu!ajaa

Lähde: Toim. A!ias Miriam ja Kangasoja Jonna. 2020. Me ja ne. Välineitä vastakkainase!elujen aikaan. Into. Sivut 115–127.

1. 2.Kohderyhmän vaihtaminen
Huomio keskellä oleviin.

Kokemusten ja ajatusten kuunteleminen.
Paineiden purkaminen.   

Aiheen vaihtaminen
Ei identitee!ipuhe!a. Faktojen väl!äminen. 

Kokemusten kuunteleminen ja yhdistävän
kysymyksen etsiminen.

Ei oikeaa tai väärää.
  

Hiljaisten ääni Kokemukset

Avoimet
kysymykset

Avoin
kuunteleminen

Kuuntelija
Hiljaisten

kuunteleminen  

3. 4.Asemoituminen keskelle
Oman asemoinnin mie!iminen ja tunnistaminen.

Missä itse olen? Olenko keskellä?
Mitä agendoja itselläni on?  

Sävyn muutos
Ei moralisointia. 

Hyväksyntä.
Ole aito. 

  





Kon!iktien sovi"elussa on tärkeää ymmärtää polari-
saatiodynamiikkaa, joka tapahtuu usein pinnan alla 
ihmisten mielikuvissa. 

Kun kon!ikti kytee ja tunnelma kriisiytyy, “me ja ne” - 
aja"elu vahvistuu ja polarisaatio syvenee. Kon!iktin 
kärjistyessä kriisi- ja ylläpitovaiheeseen tieto tapah-
tuneesta leviää nopeasti ja laajasti ympäristöön. 
Näkyvä kon!ikti toimii sytykkeenä ja siten lisää eri 
osapuolten mustavalkoista ja kärjistyny"ä aja"elua. 
Tämä taas pitää yllä kon!iktia, niin kauan kunnes 
ylläpitoenergia alkaa heiketä. Tapahtumat heijastuvat 
pinnan alle laajenevana kaikuna.  

Sovi"eluvaihe katkaisee tiedon siirtymisen pinnan alle 
sulkien polarisaatiota vahvistavan väylän, koska 
kon!iktia koskevat keskustelut käydään luo"amuksell-
isesti vain kon!iktin osapuolten välillä.

MUISTA
• Tarkkaa sanavalintoja ja kommunikointi- 
 tyyliä, purkaessasi kon!iktia, jo"a osapuolet  
 eivät mene"äisi kasvojaan.
• Sovinnontekoon ja muutokseen tulee varata  
 aikaa, sillä polarisaatio elää pinnan alla   
 sovinnosta huolima"a.

KYSY ITSELTÄSI
•  Millä tavalla ja tyylillä purat kon!ikteja 
 työssäsi?
• Millaisia sanoja käytät?
• Miten sinä voisit ennaltaehkäistä 
 “me vastaan ne”- aja"elun vahvistumista?

Kon!ikti ja polarisaatio

Kon!iktin suhde polarisaatioon

Lähde: A"ias, Miriam. 2020. Identiteetit, kon!iktit ja sovi"elu. THL. Sivu 146. © A"ias & Brandsma 2020. 

Kyteminen

Kriisiytyminen Sovinto

Kriisi- ja ylläpito

Kärjistyminen

Suhteiden luominen

Tunnistaminen ja tunnustaminen
KONFLIKTI

AIKA

BALKAN-EFEKTI

POLARISAATIO

1. ENNALTAEHKÄISY SOVITTELU SOVINNON TEKO  KONFLIKTI2. 3. 4.

Me-Ne
aja!elu

Kon!iktikierre 
voi alkaa 

uudestaan







• Valmistaudu hyvin.   
 Rauhoitu ja viri!äydy.

• Kuuntele intensiivisesti  
 hiljaa, älä reagoi tai   
 kommentoi, arvota tai  
 vertaile kokemuksia. 

• Ole rauhallinen.

• Tiedosta oma asemasi.  
 Omia tunteita ja asenteita  
 jäsennetään vasta   
 jäkeenpäin.

Kon"iktinratkaisussa sovi!elua käytetään yleensä 
yksi!äisen tapahtuman selvi!ämiseen ja sovinnon 
aikaansaamiseen. Jos halutaan muu!aa pinnan alla 
olevia juurisyitä ja vaiku!aa taustalla oleviin vaikut-
timiin, kanna!aa sovi!elussa käydä läpi osapuolien 
ajatuksia, tunteita, arvoja ja intressejä. Tämä 
mahdollistaa itseymmärryksen syvenemisen ja sitä 
kau!a myös ymmärrys muita, eritavoin aja!elevia, 
kohtaan kasvaa.

Jokainen kohtaaminen sisältää valta-asetelmia. Jo!a 
tilanne olisi turvallinen ja luote!ava, sovi!elijoiden 
tulee toimia puoluee!omasti ja tasapuolisesti kaikkia 
osapuolia kohtaan. Sovi!elija on kaikkien puolella. 

Sovi!elijan ei tarvitse osata ja ymmärtää kaikkea, 
rii!ää kun omaa herkän, uteliaan ja kuuntelevan 
asenteen sekä rohkeuden hei!äytyä keskusteluihin.

MUISTA
• Kuuntelemisen prosessi merkitsee   
 enemmän kuin lopputulos.
• Sovi!eluprosessi mahdollistaa oppimisen.
• Kul!uurieroista kann!aa keskustella henkilö- 
 kohtaisen merkityksen tasolla. 

KYSY ITSELTÄSI
•  Miten toimit, kun osapuolet korostavat   
 kul!uuriaan, uskontoaan tai sosioekonomista  
 asemaansa? 
• Mistä erotat, milloin tulee puhua vain tapah- 
 tuneesta ja milloin kanna!aa syventää   
 keskustelua merkityksiin. 

Työkaluja kon"iktinratkaisuun

Työkaluja identitee!ipohjaisiin kon"ikteihin

Lähde: A!ias, Miriam. 2020. Identiteetit, kon"iktit ja sovi!elu. THL. Sivu 100–108. 

Restoratiivinen
prosessi

Rohkean tilan 
periaate

Radikaali
kuuntelu

Itseymmärrystä
syventävät kysymykset

Sensitiivisyys, tietämät-
tömyys ja ihme!ely

Symmetrinen 
inhimillistäminen

Sovi!elijan
puoluee!omuus

• Osallistuja kertoo omista  
 kokemuksistaan ja näkö-
 kulmastaan.

• Kysy mitä tapahtui.

• Kysy miten tapahtuma on  
 vaiku!anut elämään ja  
 keihin se vaiku!aa.

• Kysy tunteista.

• Kysy merkityksistä ja   
 arvoista.

• Kartoita tarpeita ja   
 toveita.

• Ole kohtelias ja avoin   
 asioille, joita et ymmärrä.

• Vertaile aikomuksia ja  
 vaikutuksia. Haasta. 

• Osallistuminen on   
 vapaaehtoista. 

• Ylläpidä kunnioi!avaa  
 ilmapiiriä ja määri!ele  
 mitä sillä tarkoitat. 

• Älä salli hyökkäyksiä.   
 Määri!ele, mikä on   
 hyökkäämisen ja   
 haastamisen ero. 

• Luota prosessiin ja   
 sovi!elun periaa!eisiin,  
 kun koet hämmennystä. 

• Älä tyrkytä erilaisuu!a  
 puheenaiheena, vaan   
 keskustelkaa siitä vain,  
 jos osapuolet itse   
 nostavat asian esiin. 
 Ohjaa puhe!a re"ek-
 toivaan pohdintaan   
 kul!urieroista ja pyydä  
 tarkennuksia.

• Keskustelkaa henkilö-  
 kohtaisista merkityksistä.

• Havainnoi herkästi   
 puheen vaikutuksia.

• Esitä avoimia kysymyksiä,  
 ihme!ele, tutustu. 

• Älä ota yleistäviä   
 kul!uuriselityksiä   
 itsestäänselvyyksinä, 
 vaan tutustu syvemmin  
 yksilön henkilökohtaisiin  
 merkityksiin. Vältä   
 ryhmäaja!elua. 

• Ihme!ele tasapuolisesti.

• Vältä yksipuolista ja   
 kapeaa tulkintaa toisten  
 erilaisuudesta.

• Kohtele kaikkia osapuolia  
 yksilöinä, ei ryhmän tai  
 kul!uurinsa edustajina.  
 Käytä nimiä.

• Suhtaudu kaikkiin tasa-
 puolisesti. Vältä posi-
 tiivista erityiskohtelua.

• Anna jokaisen puhua 
 itsestään omilla   
 ehdoillaan.

• Tuo esiin, e!ä sovi!elijana  
 olet puolueeton.

•  Älä kohtele “omia”   
 ankarammin tai 
 hellemmin kuin muita. 

• Ole tietoinen oman
 taustasi vaikutuksista.  
 Neutraaliu!a ei ole, mu!a  
 se ei ole este asioiden  
 hoitamiselle.

• Pyydä palaute!a.



• Sosiaalisen vakauden 
säily!äminen

• Resilienssi ja luo!amus
• Sosiaalinen vakaus

MONIMUOTOISUUS

ERILAISUUS

JAKAUTUMINEN

JÄNNITE

KONFLIKTIPUU

EI TULLA
TOIMEEN

SÄÄNTÖRIKKOMUS

ONGELMA

HÄIRIÖ HANKAUS

ERIMIELISYYS

RIITA, KIISTA

Kon"iktin
ennaltaehkäisy
ja käsi!ely

Toimivien
väestösuhteiden 
rakentaminen

Polarisaatio-
strateginen toiminta

ÄRSYTTÄVÄ
TAPAHTUMA

• Erimielisyyksien 
tunnistaminen, 

selvi!ely ja sovi!elu
• Jokapäiväisen työ-, opiskelu-

 ja asumisrauhan ylläpitö

• Kon"iktinratkaisua ja 
sovi!elua tukevat 

rakenteelliset toimintatavat
• Polarisaation hallinta

• Molemminpuolisen
kunnioituksen,

turvallisuuden ja
osallisuuden edistäminen

• Yhteisten haasteiden
ja tarpeiden

identi#ointi ja käsi!ely

• Sovinnon edistäminen
• Täyteyt tunnistamisen 

tarpeet: 
kunnioitus, arvostus

ja rakkausM
EN
N
EI
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YS

Lähde: A!ias, Miriam. 2020. Identiteetit, kon"iktit ja sovi!elu. THL. Sivu 118–122.

Arjen kanssakäymisissä on aina hankauksia, havait-
tua erilaisuu!a ja niistä syntyviä tulkintoja. Tulkinnat 
johtavat usein ryhmiin jakautumiseen ja sitä kau!a 
syntyvä jännite vahvistaa polarisaatiota. 

Arkipäivän kon"iktien ennaltaehkäisyn ja sovi!elun 
lisäksi puututaan rakenteellisiin tekijöihin, eli siihen, 
miten toimintatavat tukevat kon"iktien käsi!elyä ja 
kon"iktien ohjautumista sovi!eluun. Toimivien 
väestösuhteiden rakentaminen ja polarisaatiostra-
teginen toiminta pureutuu kon"iktien juurisyihin ja 
maaperään. Tarkasteluun otetaan kon"iktin ja sen 
osapuolten historiat, nykyisyydet ja tulevaisuus. 

Toimivat väestösuhteet pitävät sisällään kunnioi-
tusta, turvallisuuden tunne!a, halua olla vuorovai-
kutuksessa ja osallistua yhteisen tulevaisuuden 
rakentamiseen. 

MUISTA
• Kon"iktit kuuluvat elämään. 
• On tärkeää oppia käsi!elemään kon"ikteja.
• Kon"iktien rakentava käsi!ely mahdollistaa  
 oppimisen, kasvun ja muutoksen.
 • Jokaisen osapuolen tunnistetuksi ja   
 tunnustetuksi tuleminen on sovinnon   
 ennakkoehto.
 • Sovinto ei ole lopputulos, vaan prosessi.
 • Sovintoa ei voi vaatia tai pako!aa, – se   
 syntyy, jos osapuolet niin haluavat.  

KYSY ITSELTÄSI
•  Millaisia kon"ikteja havaitset omassa   
 elinpiirissäsi? Työssäsi?
•  Millaiset rakenteelliset toimintamallit   
 mielestäsi ennaltaehkäisevät kon"iktien  
 kärjistymistä? Miten itse pystyt vaiku!amaan  
 siihen?

Kon"iktinkäsi!elyn eri tasot

STRATEGISET KONFLIKTINKÄSITTELYN TASOT

LISÄTIETOA:  depolarize.# ja communitymediation.#


