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1 JOHDANTO 

Kaikissa yksilöiden ja ryhmien välisissä vuorovaikutussuhteissa esiintyy erilaisia 

konflikteja (Khan, Langove, Shah & Javid, 2015). Yksilöt ja ryhmät ovat sidottuja 

toisiinsa alituisen vuorovaikutuksen kautta ja niiden teot vaikuttavat tahallisesti sekä 

tahattomasti toisiin toimijoihin. Konfliktin taustalla on osallisuus, sitoutuminen ja 

välittäminen; organisaation ilman konflikteja olisi apaattinen eikä se voisi toimia. 

Konfliktitilanteisiin liittyvistä negatiivisista emootioista huolimatta ne ovat 

tarpeellisia, sillä ne pakottavat kohtaamaan ja ratkomaan ongelmia. 

Organisaatiokontekstissa työnjako ja arvojen erot ovat yleisimpiä syitä konflikteihin. 

Niiden välttämättömyyden takia kyvystä johtaa konflikteja kohti tuottoisia 

lopputuloksia onkin tullut normaali vaatimus nykypäivän johtajalle. Konfliktit 

yksilöiden ja ryhmien välillä ovat olleet ihmiskunnan historiassa aina läsnä ja niitä 

koskevaa tutkimusta onkin tehty todella paljon. Usein tieteellisellä tutkimuksella on 

tapana pyöriä samojen teorioiden ja perspektiivien ympärillä pitkään kehittäen niitä 

ja tuoden niihin jotain uutta. Kuitenkin tämän takia konfliktitutkimus voisi hyötyä 

vahvasti täysin uusista näkökulmista tai konfliktien tutkimisesta uudenlaisissa 

konteksteissa. (Khan ym., 2015.) 

Wall ja Callister (1995) määrittelivät, että konflikti syntyy, kun ihmisillä on erilaisia 

ideoita, asenteita ja käytösmalleja. Murphy (2005) taas totesi konfliktien olevan 

sisäistä epävarmuutta, joka johtuu eriävistä mielipiteistä. Thomas (1992b) määritteli 

konfliktin vielä kattavammin: se on prosessi, jonka käynnistää havainto siitä, että 

joku toimija on vaikuttanut tai tulee todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti 

johonkin, josta havaitsija välittää. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Konflikti prosessina 

Konflikti on prosessi, jossa yksi osapuoli kokee, että sen intresseitä vastustaa toinen 

osapuoli tai että toinen osapuoli vaikuttaa negatiivisesti niihin. Intresseillä viitataan 

tavoitteisiin, arvoihin, toimintoihin tai mihin tahansa, mistä ne omaava taho välittää. 

(Wall & Callister, 1995.) 

Kaikille konflikteille ominaista on konfliktisykli: syyt johtavat ydinprosessiin 

(konfliktiprosessi), jonka tuloksena syntyvät vaikutukset. Tätä seuraa palaute, joka 

vaikuttaa konfliktin alkuperäisiin syihin ja seuraavien mahdollisten konfliktien 

syiden kognitiiviseen prosessointiin. Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että 

konfliktiprosessin ydin on henkilöiden välinen vuorovaikutus, jossa toinen tai 

molemmat osapuolet vastustavat toisen intressejä. (Wall & Callister, 1995.) Walton 

(1969) kuvailee konfliktiprosessin alkavan aiheesta, joka johtaa ilmaistuihin 

tunteisiin ja konfliktikäytökseen, mistä seuraa konfliktin aloittava provosoiva 

tapahtuma. Thomas (1992a) taas näkevät konfliktiprosessin monimutkaisempana ja 

vahvasti kognitiivisena tapahtumana. Heidän määritelmässään toinen osapuoli 

havaitsee toisen vaikuttavan negatiivisesti omiin intresseihin. Tätä seuraa 

tunnereaktio ja harkinta toimintamalleista toista osapuolta kohtaan, jonka jälkeen 

toimitaan. Toiminnan kohde puolestaan ensin tiedostaa tilanteen, kokee 

tunnereaktion, prosessoi aihetta ja suunnittelee toimintaansa, jonka jälkeen se reagoi 

toisen toimintaan laittaen konfliktin liikkeelle. 

2.2 Konfliktin syyt 

Wall ja Callister (1995) lajittelivat konfliktien syitä kategorioihin, joista 

ensimmäinen on yksilölliset piirteet. Tavoitteet sisältyvät yksilöllisiin piirteisiin. Jos 

yksilön tavoite on kilpailla suoraan toisen kanssa, tämä tavoite on omiaan 

synnyttämään konfliktin heidän välilleen (Wong, Tjosvold & Lee, 1992). Osapuolten 

välillä vallitseva riippuvuus toisesta aiheuttaa konflikteja, koska toisen tavoitteiden 

saavuttaminen tapahtuu toisen tavoitteiden kustannuksella (Pruitt & Rubin, 1986). 

Tavoitteisiin sitoutuminen ja sen vahvuus vaikuttavat myös konfliktien 
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todennäköisyyteen. Kova sitoutuminen tavoitteisiin tekee ristiriidoista 

todennäköisempiä, kun taas löyhästi sitoutunut toimija ei suhtaudu tilanteeseen niin 

intohimoisesti. (Wall & Callister, 1995.) 

Toinen konfliktien syiden kategoria on henkilöiden väliset syyt, esimerkiksi 

kommunikointi (Wall & Callister, 1995). Vähäinen kommunikointi johtaa huonoon 

tietoisuuteen toisista, joka lisää konfliktien riskiä (Pondy, 1967). Toisaalta aktiivinen 

kommunikointi voi myös johtaa konflikteihin, sillä toisen puhetta, ilmeitä ja 

kehonkieltä tulkitaan usein väärin (Thomas & Pondy, 1977). Myös onnistunut ja 

hyvin ymmärretty kommunikointi voi aiheuttaa konflikteja etenkin, jos se käsittelee 

toisen osapuolen tärkeinä pitämiä asioita (Baron, 1990). Vihaisuus, epäluottamus tai 

tahojen väliset aiemmat ongelmat luovat pohjaa väärinymmärryksille (Wall & 

Callister, 1995). Aiemmin käsitellyssä kommunikaation aktiivisuudessa hyödyllistä 

näyttäisi olevan kohtuullinen kommunikaation taso, mutta konfliktin jo sytyttyä 

Kresselin ja Pruittin (1989) mukaan vähäinen kommunikaatio voi olla paras ratkaisu. 

Tämä johtuu heidän mukaan siitä, että aikaa kuluu ilman tunteiden näyttämistä 

toiselle, nimittelyä tai vihamielisiä vaatimuksia, mikä antaa myös tilaa järkiperäiselle 

ajattelulle. 

Käytökseen liittyvissä konfliktin syissä on toistuvasti taustalla se, että jonkun 

tulokset heikkenevät toisen osapuolen takia. Toisen tavoitteiden saavuttamisen 

vaikeuttaminen voi olla tahatonta tai tahallista. (Wall & Callister, 1995.) Taistelu 

vallasta on yleinen konfliktien syy (Blalock, 1989), kuten myös toisen osapuolen 

yritys kontrolloida tahoa, joka vastustaa kontrollia (Phillips & Cheston, 1979).  

Kaikkien ryhmien ja organisaatioiden sisällä on rakenteita, jotka voivat myös 

aiheuttaa konflikteja. Mitä läheisempiä osapuolet ovat ja mitä turvallisempi olo heillä 

on toistensa seurassa, sitä todennäköidemmin he nostavat esille konflikteja 

synnyttäviä aiheita (Ephross & Vassil, 1993). Peterson (1983) totesi, että jos rakenne 

itsessään luo vallan epätasapainoa ja heikommalle jäävä osapuoli vastustaa toisen 

valtaa nähden konfliktin tapana taistella sitä vastaan, heikompi osapuoli usein 

aloittaa sen. Tehokkaimmin konflikteja aiheuttava rakenne on kuitenkin sellainen, 

joka luo osapuolten välille riippuvuuden toisistaan pakottaen ne mukauttamaan 

käytöstään. Tämä jännite tehostuu, jos riippuvuudessa on kyse kahdenkeskisestä 
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tandem-yhteistyöstä, jossa osapuolten tavoitteet ovat toisistaan eriävät (Lawrence & 

Lorsch, 1967; Wall & Callister, 1995). Smith (1989) huomaa myös riippuvuuden 

samasta kolmannesta osapuolesta aiheuttavan riitoja, sillä riidat kolmannen 

osapuolen kanssa siirtyvät helposti toiseenkin suhteeseen. Tätä konfliktin siirtymistä 

Smith kutsui transformaatioksi.  

Viimeinen tässä käsiteltävä konfliktien syiden pääkategoria on osapuolten väliset 

aiemmat kanssakäymiset. Jos historiaa ei ole, alkaa vuorovaikutus puhtaalta 

pöydältä. Jos taas aiempia vuorovaikutuskertoja on ja ne sisältävät erimielisyyksiä, 

etenkin tunnelatautuneita sellaisia, ne synnyttävät ennakkoluuloja, stereotypioita ja 

uusien konfliktien riskiä. (Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif, 1961.) Jotkut 

konfliktit taas ovat jatkuvia (Smith & Simmons, 1983) ja historia synnyttää usein 

itseään toteuttavia ennusteita.  

2.3 Konfliktin olosuhteet ja aiheet 

Rakenne, jossa toisen osapuolen voitto on toisen tappio synnyttää konflikteja, mutta 

suotuisten olosuhteiden vallitessa niiltä voidaan välttyä (Walton, Dutton & Cafferty, 

1969). Waltonin ym. mukaan tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi hyväntahtoinen 

osapuoli, runsaat jaettavat resurssit, erilaiset aikaraamit resurssien tavoittelulle ja 

osapuolien puuttuva kyky hahmottaa suhteensa luonne. Rakenne, joka synnyttää 

yhteistyötä vaativia jaettuja tavoitteita, joiden saavuttamisesta molemmat hyötyvät, 

on myös omiaan ehkäisemään konflikteja tai auttamaan niiden hallinnassa (Sherif 

ym., 1961). Myös osapuolien sidosta vahvistavat rakenteet (Nelson, 1989) ja 

yhteistyöhön kannustavat, yhteistä menestystä edistävät rakenteet ehkäisevät 

konflikteja. 

Konfliktien mahdollisia aiheita on lukemattomia. Tietyt aiheen piirteet altistavat 

konflikteille enemmän kuin toiset. Niistä olennaisimpia ovat aiheen monimutkaisuus 

ja useat yhtäaikaiset aiheet. Tämä johtuu siitä, että monimutkaiset tai useita aiheita 

sisältävät konfliktit todennäköisemmin aiheuttavat väärinymmärryksiä ja paljastavat 

risteäviä intressejä. Jos potentiaalinen konflikti sisältää useita aiheita ja yksi tai 

useampi niistä on monimutkainen, konfliktin synty on todennäköisempää, mutta niin 

on myös sen ratkeaminen. Ratkeamista edesauttaa se, että useita aiheita sisältävässä 
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tilanteessa osapuolet voivat sopia vaihtokauppoja; toinen joustaa jossain aiheessa, 

toinen jossain toisessa, jolloin konfliktista on helpompi poistua menettämättä 

kasvojaan. Optimissa tilanteessa tietyllä alueella joustava osapuoli on se, jolle 

kyseinen alue on vähemmän tärkeä. Monimutkaiset aiheet toimivat samalla tavalla, 

koska ihmiselle on luontaista jakaa vaikeat aiheet osa-alueisiin, mikä tarjoaa 

mahdollisuuden vaihtokaupoille. (Wall & Callister, 1995.) 

Useiden aiheiden ja niiden monimutkaisuuden omatessa sekä epätoivottuja 

(todennäköinen konfliktin synty) että toivottuja (todennäköinen konfliktin 

ratkeaminen) piirteitä monien muiden aiheiden seuraukset ovat yksiselitteisiä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi periaatteelliset aiheet, jotka eivät ole neuvoteltavissa. 

Osapuolet ovat tunteellisesti sitoutuneet niihin, jolloin he eivät helposti löydä 

mahdollisia vaihtokauppoja. Sellainen aihe on esimerkiksi eutanasia. Myös suuret 

aiheet, joita ei voi jakaa pienempiin osiin, johtavat usein omaan kantaan 

tarrautumiseen ja konfliktin aloittamiseen. Tällainen aihe voi olla kiista siitä, pitääkö 

vanha kortteli purkaa uuden hotellin tieltä. (Wall & Callister, 1995.) 

2.4 Konfliktin vaikutukset 

Konfliktin vaikutukset ovat luokiteltavissa samankaltaisiin kategorioihin kuin sen 

syytkin. Näitä ovat vaikutukset yksilöihin, suhteisiin, kommunikointiin, käytökseen, 

rakenteisiin ja itse aiheeseen (Wall & Callister, 1995). Yksilötasolla seuraukset ovat 

useimmiten eri tavoin näkyvää osapuolten tuohtumusta (Bergman & Volkema, 

1989). Nämä negatiiviset tunteet johtavat yleisesti henkilökohtaiseen turhautumiseen 

(Thomas, 1992a), tyytymättömyyteen työstä (Derr, 1978), heikentyneeseen 

motivaatioon ja suoritukseen (Bergman & Volkema, 1989).  

Henkilöiden väliset konfliktin vaikutukset ovat yksilötason vaikutuksia 

moninaisempia. Negatiiviset emootiot toisesta osapuolesta johtavat 

epäluottamukseen (Thomas, 1992a), väärinymmärryksiin, toisen käytöksen 

tuomitsemiseen, aikomuksien kyseenalaistamiseen sekä kyvyttömyyteen ymmärtää 

toisen perspektiiviä. Kommunikoinnin laadusta tulee vihamielisempää 

väärinymmärryksien myötä. (Wall & Callister, 1995.) Konflikti voi motivoida 

osapuolia joko tuomaan esille kiistanaiheita (Robbins, 1974) tai välttelemään toista 
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osapuolta ja hiljenemään kohdatessa (Bergman & Volkema, 1989). Bergman ja 

Volkema myös totesivat konfliktin lisäävän etenkin sitä koskevaa kommunikointia 

ulkopuolisten kanssa. Konfliktin aiheuttama käytös voi olla passiivista, kuten toisen 

välttelyä (Bergman & Volkema, 1989), defensiivistä, kuten omien kasvojen 

pelastamista (Ting-Toomey, Gao, Trubisky, Yang, Kim, Lin & Nishida, 1991), 

tunteiden purkamista (Thomas, 1992b) tai toisen osapuolen kohtaamista (Morrill & 

Thomas, 1992). Vihamielisemmät käytösmallit sisältävät muun muassa uhkailua, 

fyysistä voimankäyttöä (Sternberg & Dobson, 1987), toisen satuttamista (Thomas, 

1992b), epäjärjestystä ja protestointia (Schelling, 1980). Pitkässä juoksussa tämä voi 

johtaa matalaan sitoutumiseen päätöksien toteuttamiseen (Derr, 1978). 

Organisaation rakenteeseen konflikti vaikuttaa usein, etenkin tekemällä siitä 

autoritäärisemmän (Pruitt & Rubin, 1986). Ryhmät muuttuvat sisäisesti tiiviimmiksi 

ja ryhmien välistä riippuvuutta pyritään vähentämään (Wall & Callister, 1995). 

Oman ryhmän jäseniä aletaan korostetusti suosimaan, kun taas ryhmän ulkopuolisia 

syrjitään eri tavoin (Bettencourt, Brewer, Croak & Miller, 1992). Vaikka konflikti 

vaikuttaa osapuolten käytökseen, objektiivisen tutkimuksen mukaan konfliktin aiheet 

eivät muutu sen seurauksena, vaikka subjektiivisesti havainnoituna ne muuttuvat 

usein dramaattisestikin. Kuitenkin konfliktit useimmiten tuottavat ratkaisun, oli se 

sitten selkeä ja ilmaistu tai äänetön hyväksyntä. (Wall & Callister, 1995.) Derr 

(1978) totesi, että konfliktit voivat vastakkaisesti tuottaa ilmaistuja ja hiljaisia 

umpikujia. Molemmissa tapauksissa Wall ja Callister tunnistivat sekä molempia 

osapuolia hyödyttäviä että toisen kustannuksella tapahtuvia lopputulemia. Heidän 

mukaansa konfliktin ympäristö voi myös kärsiä lopputuloksista suuresti. 

Konfliktilla on kuitenkin myös positiivisia seurauksia (Wall & Callister, 1995). 

Kohtalaisella konfliktin tasolla ne parantavat ryhmän tehokkuutta ja tuottavuutta 

(Derr, 1978). Päätöksien laatu voi jatkossa olla myös parempi (Cosier & Dalton, 

1990), vanhoja ideoita haastetaan ja ongelmat otetaan aktiivisesti käsittelyyn (Wall Jr 

& Callister, 1995). Coser (1956) totesi, että keskitason konflikti usein ehkäisee 

vakavampien syntymistä. Coserin mukaan myös äärimmäiset konfliktit, jotka 

sisältävät jopa fyysistä väkivaltaa, voivat omata positiivisen kokonaisvaikutuksen, 

jos niiden aihe huomiotta jätettynä uhkaisi pitkässä juoksussa vielä hirveämmillä 

seurauksilla.  
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Wallin ja Callisterin (1995) mukaan yleinen käsitys siitä, että liian vähäinen 

konfliktien taso olisi yhtä haitallinen kuin niiden liiallisuus, ei saa tutkimuksilta 

tukea. Heidän mukaansa keskitasoisen konfliktin positiiviset vaikutukset, luovuus, 

tietoisuus ongelmista ja sopeutuminen, voidaan saavuttaa paremmin muita teitä. 

Johtajien myös uskotaan luovan konflikteja edistääkseen omia tai organisaation 

tavoitteita. Tämän hyödyllisyydestä ei ole myöskään tieteellistä näyttöä, sillä 

konfliktin negatiiviset vaikutukset ovat merkittäviä ja erimielisyyksillä on tapana 

eskaloitua. (Wall & Callister, 1995.) 

2.5 Konfliktin konteksti 

Konfliktiprosessiin, sen syihin, vaikutuksiin ja eskaloitumiseen olennaisesti vaikuttaa 

tapahtumien konteksti. Kontekstia on lähestytty neljästä perspektiivistä, joista 

ensimmäinen on konteksti konfliktin tapahtumapaikkana. Tässä lähestymistavassa ei 

kiinnitetä huomiota tapahtumapaikan yksittäisiin elementteihin. (Wall & Callister, 

1995.) Morrill ja Thomas (1992) edustavat tätä lähestymistapaa kuvaten kontekstia 

organisaation toimintaympäristönä. Toinen perspektiivi kontekstiin on ympäristön 

yksittäisten muuttujien tarkastelu. Näiden yksittäisten tekijöiden tarkastelu on ollut 

hyvin täsmällistä. (Wall & Callister, 1995.) Baron (1988) viittaa kontekstilla 

ympäristön paineeseen kohti sovintoa, Lawrence ja Lorsch (1967) organisaation 

tehtävärakenteen monimutkaisuuteen ja sen eri osien riippuvuuteen toisistaan kun 

taas Tjosvold, Dann ja Wong (1992) määrittelevät kontekstia kulttuurin ja konfliktin 

johtamisen tyylin kautta. 

Jotkut tutkijat taas näkevät kontekstin toimialueena, jolla konflikti tapahtuu. Jos 

kyseessä on esimerkiksi kahden työntekijän välinen ongelma, konteksti on pienessä 

mittakaavassa osasto, jolla se tapahtuu. Laajemmat kontekstit ovat tässä tapauksessa 

organisaatio, johon tämä osasto kuuluu, sekä ala, jolla tämä organisaatio toimii. 

Tutkijoiden neljäs näkemys kontekstista on rakenteellinen taso, jolla se tapahtuu. 

Näitä ovat henkilöiden, ryhmien ja osastojen väliset tasot. (Wall & Callister, 1995.) 

Tämän näkemyksen mukaan konfliktin seurauksia voi ilmetä eri tasojen välillä ja 

yhden tason sisällä (Rousseau, 1985). Henkilöiden välinen konflikti voi yleiseen 

tietoon tullessaan levitä koskemaan myös niitä osastoja, joita henkilöt edustavat. 

Pohdittaessa, aiheuttaako konflikti yhdellä tasolla konflikteja myös muilla tasoilla, 
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tulee muistaa, että samanaikaiset toisen tason tapahtumat voivat johtua täysin 

ensimmäisestä tasosta riippumattomista syistä. Konfliktien ollessa sidottuja aikaan 

sekä kontekstiin ja niiden mittaamiskeinojen ollessa kaikkea muuta kuin 

yksiselitteisiä tai täydellisiä tulee liiallista yleistämistä tässäkin yhteydessä välttää. 

(Wall & Callister, 1995.) 

Sheppard (1992) toteaa konfliktin olevan osa sen kontekstia ja siksi ympäristötekijät 

voivat vaikuttaa konfliktin syihin, seurauksiin, eskaloitumiseen ja hallintaan. Etenkin 

syihin vaikuttavat ympäristötekijät liittyvät usein organisaatiossa vallitseviin 

olosuhteisiin, kuten vallan epätasapainoihin (Blalock, 1989), riippuvuuksiin 

(Thompson, 1967) ja eri toimijoiden eriäviin asemiin (Walton & Dutton, 1969). 

Konfliktinhallintaan vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat muun muassa organisaation 

kannustimet, tavat, valtarakenteet ja konfliktitilanteita koskevat normit. Näitä muun 

muassa Thomasin (1988) kuvaamia tekijöitä voidaan muokata konflikteja 

vähentäviksi.   

2.6 Osapuolten konfliktinhallinta 

Useimmat konfliktit hyötyvät konfliktinhallinnan yrityksistä. Niiden toteuttajia 

voivat olla sekä kolmannet osapuolet että osalliset itse. Seuraavaksi käsitellään 

jälkimmäistä tilannetta. 

Blalock (1989) mainitsi useita syitä sille, että itse osapuolet sovittelevat konflikteja: 

konfliktin kustannukset ovat korkeat, se sitoo resursseja, tavoitteet muuttuvat, uusia 

vaihtoehtoja tulee esille tai kiistakumppanit väsyvät. Osallisten toimia 

konfliktinhallinnan eteen on käsitelty kuvailevasta perspektiivistä: mitä osapuolet 

tosielämässä tekevät, sekä suosittelevasta perspektiivistä: mitä heidän pitäisi tehdä 

(Wall & Callister, 1995). Deutsch (1990) on jälkimmäisen suuntauksen keskeisimpiä 

edustajia. Hänen mukaansa osapuolten tulisi olla tietoisia konfliktin syistä, 

seurauksista ja vaihtoehdoista konfliktille. Sen jälkeen heidän pitäisi käsitellä aihetta, 

itse konfliktia ja sen seurauksia. Hocker ja Wilmot (2001) lisäävät, että osapuolten 

tulisi yrittää muuttaa vastapuolen käytöstä, omaa käytöstä ja vallitsevia olosuhteita, 

kuten rajallisia resursseja. Kansainvälisen tutkimuksen saralla yksi eniten lainatuista 

neuvoista on Osgoodin (1962) GRIT-lähestymistapa (Graduated and Reciprocated 
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Initiatives in Tension-reduction). Suomeksi käännettynä GRIT on asteittainen ja 

vuorottainen aloite jännitteen vähentämiseksi. Osapuolet siis vuorotellen, asteittain 

kasvavissa määrin rakentavat luottamusta omilla toimillaan.  

Suosittelevasta koulukunnasta on kiinnostavaa siirtyä kuvailevaan koulukuntaan: 

mitä toimia osapuolet todellisuudessa tekevät hallitakseen konfliktia. Usein he 

sietävät konfliktia ja antavat sen edetä itsestään. (Wall & Callister, 1995.) Pruitt ja 

Rubin (1986) tuovat esille hyvin erilaisen lähestymistavan kuin konfliktin 

sietämisen: yrityksen ja erehdyksen kautta etenemisen. Yhtä lähestymistapaa 

kokeillaan ja se saattaa toimia hetken, mutta sen lakatessa toimimasta siirrytään kohti 

uusia metodeja. Wall ja Callister huomasivat, että konfliktinhallinnan mekanismeja 

määrittävät pitkälti myös aiemmat kokemukset toimivista strategioista sekä 

kansallinen kulttuuri. He myös huomasivat osapuolten käyttävän kokeellisia, 

epätäydellisiä menetelmiä saavuttaakseen siedettävällä tavalla välittömät tavoitteet. 

Osapuolten konfliktinhallinta tapahtuu myös valitettavan usein väkivaltaisin keinoin. 

Tällä tavoitellaan vastapuolen tuhoamista tai satuttamista riittävästi, että tämä 

myöntyy. (Wall & Callister, 1995.) Kaplowitz (1984) kehitti erilaisten strategioiden 

arviointiin skaalan, jonka ääripäät ovat totalitäärinen, kokonaisvaltaiseen voittoon 

tähtäävä lähestymistapa sekä vastapuolen strategian hyväksyminen pattitilanteessa. 

Thomas (1992b) nosti esiin toisen kaksiulotteisen jatkumon osapuolten 

konfliktinhallinnan strategioista, jonka ääripäitä ovat vuorostaan järkkymättömyys 

(assertiveness) ja yhteistyöhalu (cooperativeness). Näitä ääripäitä käyttämällä 

voidaan luokitella viisi henkilökohtaista konfliktinhallinnan tyyliä. Painostaminen on 

järkkymätöntä, välttely ei ole järkkymätöntä eikä yhteistyöhaluista, kompromissin 

teko on kohtalaisesti järkkymätöntä ja kohtalaisesti yhteistyöhaluista, 

ongelmanratkaisu on järkkymätöntä ja yhteistyöhaluista, mukautuminen ei ole 

järkkyvää mutta on yhteistyöhaluista. Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita näiden 

menetelmien käyttöä määrittelevistä tekijöistä. (Wall & Callister, 1995.) Howat ja 

London (1980) huomasivat esimiesten käyttävän usein painostamista, kun taas alaiset 

käyttävät mieluummin välttelyä, pehmittelyä (Putnam & Wilson, 1982) ja 

kompromissin tekoa (Renwick, 1975).  
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Cosier ja Ruble (1981) huomasivat osapuolten peilaavan toistensa 

konfliktinhallinnan keinoja, etenkin jos toinen käytti painostamista tai mukautumista. 

Nämä kaksi taktiikkaa edustavat Thomasin (1992b) skaalan ääripäitä; painostaminen 

on järkkymätöntä eikä lainkaan yhteistyöhaluista, kun taas mukautuminen on 

yhteistyöhaluista eikä lainkaan järkkymätöntä. Toisen osapuolen taktiikan lisäksi 

myös konfliktin aihe ja sen konteksti vaikuttavat käytettäviin menetelmiin. Renwick 

(1975) huomasi ihmisten olevan taipuvaisia valitsemaan yhteenoton heille 

oleellisissa asioissa, kuten palkankorotuksesta tai ylennyksestä puhuttaessa. Hän taas 

näki yksilön tapoja koskevien aiheiden etenevän usein kompromissien kautta.  

2.7 Kolmannen osapuolen konfliktinhallinta 

Osallisten lisäksi myös kolmannet osapuolet harjoittavat konfliktinhallintaa. Tämä 

tapahtuu, koska konfliktin ratkeaminen on heidän etunsa mukaista, heidät kutsutaan 

apuun tai heihin kohdistuu esimerkiksi työtehtävän takia oletus, että he ratkovat 

konflikteja. Yleensä kolmannen osapuolen mukaantulo tapahtuu vasta, jos osalliset 

ovat haluttomia tai kykenemättömiä hallitsemaan konfliktia itse. Kolmas osapuoli 

aloittaa usein hallinnan yrityksen ja erehdyksen kautta pyrkien löytämään toimivan 

strategian. Ulkopuolisen toimijan kokemukset, kulttuuri, muiden vaatimukset, 

konfliktin luonne ja osapuolten tarpeet vaikuttavat käytettyihin hallintametodeihin. 

(Wall & Callister, 1995.)  

Esimies on konfliktinhallintaan pyrkivä kolmas osapuoli, joka arvostaa tämän 

aspektin tavoitteissaan korkealle muovaten johtamistyyliään palvelemaan tätä 

tarkoitusta. Johtaja tyypillisesti aloittaa konfliktinhallinnan ottamalla käsittelyyn sen 

aiheen. (Wall & Callister, 1995.) Rahim ja Bonoma (1979) ilmaisevat, että esimiehen 

tulisi ensin analysoida konfliktia, löytää siten sen alkuperäinen aihe ja lopulta 

suorittaa väliintulo. Johtajille tyypillistä on pyrkiä osallistamaan osapuolia konfliktin 

ratkaisemiseen ryhmäkeskustelujen muodossa (Vroom & Jago, 1988). Kuitenkin 

konfliktinhallintataitojaan epäilevät esimiehet eivät tyypillisesti osallista osapuolia 

(Crouch & Yetton, 1987). Osallistamista suosiva koulukunta on tutkijoiden ja 

johtajien keskuudessa merkittävä. Tjosvold (1989) perustelee osallistamisen hyötyä 

sillä, että se samanaikaisesti ratkoo konfliktia ja parantaa yksilöiden välisiä suhteita. 

Hän ei myöskään näe, että johtajan tulisi antaa osallistuvien osapuolien ratkoa 
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ongelma. Sen sijaan Tjosvold kannustaa esimiehiä ensin määrittämään roolinsa 

konfliktissa, yrittämään parantaa kommunikaatiota, vähentämään käytettäviä 

negatiivisia strategioita, kannustamaan kohti jaettua vastuuta konfliktinhallinnasta ja 

jättämään tilaa muutoksille ja lopulliselle ratkaisulle.  

Osallistavien strategioiden lisäksi esimiehet käyttävät konfliktinhallinnassa myös 

itsevaltaisia menetelmiä. He voivat sovittelun lisäksi suorittaa väliintulon, asettaa 

aselevon, tarjota kannustimia tai jättää konfliktin huomioimatta (Putnam, 1994). 

Burton (1969) näytti taktiikan, jossa osapuolten välinen vuorovaikutus pyritään 

minimoimaan. Brown (1983) suosittelee esimiesten konfliktinhallinnan välineeksi 

väliintuloja, joilla muutetaan osapuolten käytöstä ja näkökulmia sekä vaikutetaan 

olosuhdetekijöihin. Osapuolten käytöksen muuttaminen on asioiden jakamista osiin, 

kommunikointityylin muuttamista ja uusien vaihtoehtojen esiin tuomista. 

Näkökulmia muutetaan selventämällä osapuolet yhdistäviä tavoitteita, korjaamalla 

stereotypioita tai selventämällä, mitkä voimat aiheuttavat konfliktin. (Brown, 1983.)  

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että yllä mainitut konfliktinhallinnan menetelmät, sekä 

osallisten että kolmannen osapuolen toimesta, toimivat (Wall & Callister, 1995). 

Rubin (1994) huomasi kuitenkin kolmannen osapuolen väliintulossa olevan 

muutamia riskejä. Se voi häiritä jo kohti ratkaisua liikkuvaa konfliktiprosessia. 

Toiseksi, kolmas osapuoli, esimerkiksi johtaja, voi sisällyttää omat intressinsä 

konfliktin ratkaisuun ja käyttää samalla johtajalle tyypillisesti kohtuuttomasti voimaa 

konfliktin vähentämiseksi. Kolmanneksi, esimies voi tehdä virheitä 

konfliktinhallinnassa pahentaen tilannetta, esimerkiksi tuomalla osapuolet yhteen, 

vaikka heidän olisi hyvä rauhoittua hetki erillään. Deutsch (1990) pyrki 

suosituksillaan vastaamaan näihin esimiehen konfliktinhallinnan riskeihin. 

Kolmannen osapuolen tulisi hänen mukaansa hankkia perusteellinen tieto konfliktin 

aiheesta, työskennellä yhdessä molempien osapuolien kanssa, johdatella osapuolet 

yhteistyöhön ja ongelmanratkaisuun sekä järjestää heille mahdollisuus luovaan 

ryhmätyöhön. Wall ja Callister toteavat lopulta, että johtaja voi myös 

menestyksekkäästi käyttää voimaansa konfliktin ratkaisemiseen tai tehdä 

hillitymmän väliintulon. 
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Väliintulo on konfliktikirjallisuudessa erittäin yleisesti esiintynyt konfliktinhallinnan 

metodi. Se voi koskea joko osapuolten välistä suhdetta, vain toista osapuolta tai 

osapuolten suhdetta ulkopuolisiin. (Wall & Callister, 1995.) Usein väliintulossa 

käytetään erilaisten taktiikoiden ja toimenpiteiden yhdistelmää: esimerkiksi 

painostaminen voi muuttua prosessin edetessä hellemmäksi suositteluksi 

(McLaughlin, Carnevale & Lim, 1991). Kressel ja Pruitt (1989) arvioivat 

tutkimuksessaan väliintulojen johtavan konfliktin ratkeamiseen noin 60-prosenttisesti 

vaihteluvälin ollessa 20–80 prosenttia. Vaikka nämä luvut eivät ole toivotun suuria, 

Schwebel, Schwebel ja Schwebel (1985) huomauttavat väliintulon auttavan myös 

konfliktin eskaloitumisen ja uusien konfliktien ehkäisyssä. Väliintulot myös 

parantavat osapuolten välistä kommunikointia (Shaw, 1985), vähentävät stressiä ja 

kehittävät ongelmanratkaisutaitoja (Zarski, Knight & Zarski, 1985). Kressel ja Pruitt 

huomasivatkin osapuolten tyytyväisyyden väliintuloon olevan 75 prosenttia 

riippumatta siitä, päädyttiinkö tilanteessa ratkaisuun. Wall ja Callister totesivat tämän 

johtuvan väliintulon kontrollia palauttavasta vaikutuksesta, sen pienistä 

kustannuksista, väliintulijan yleisestä kyvystä ottaa molempien näkemykset 

huomioon ja yleisestä käsityksestä väliintulon reiluudesta. Kaikesta tästä johtuen 

väliintulon sisältäviä ratkaisuja noudatetaan peräti 77:ssä prosentissa tilanteista 

(Roehl & Cook, 1985).  

Väliintulon ohella toinen kirjallisuudessa paljon huomiota saanut kolmannen 

osapuolen konfliktinhallinnan muoto on sovittelu. Siinä voidaan käyttää samoja 

keinoja kuin väliintulossa, mutta erona on tuomariin rinnastettavissa oleva 

sovittelijan valta: hän voi halutessaan määrittää itsevaltaisesti konfliktin 

lopputuloksen. Sovitteluun sisältyy oletus, että ratkaisuun tullaan pääsemään. 

Tavanomaisessa sovittelussa sovittelija voi käyttää haluamiaan metodeja ja määrätä 

periaatteessa mitä tahansa. Tämä vaikuttaa viilentävän osallisten välejä ja voi myös 

kannustaa osapuolta, joka uskoo pääsevänsä neuvotteluja parempiin tuloksiin 

sovittelulla, ajamaan konfliktia sovittelua vaativaan solmuun. (Wall & Callister, 

1995.) Tällöin osapuoli on järkkymätön tai jopa korottaa vaatimuksiaan 

aiheuttaakseen sovittelun ja kääntääkseen sen lähtöasetelmia itselleen edullisemmiksi 

(Wheeler, 1978).  
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Neuvonanto on kolmannen osapuolen pehmeämpi yritys tukea osallisten 

konfliktinhallintaa (Fisher 1990). Se on väliintuloja ja sovittelua epämuodollisempaa 

ja vapaaehtoisempaa antaen kolmannelle osapuolelle edellä mainittuja vähemmän 

valtaa. Tavoitteena neuvonannossa ei ole suoranaisesti ratkaisu, vaan luoda 

osapuolten välille kommunikaation kanava, joka parantaa heidän suhteitaan. Se 

vaikuttaa auttavan konfliktinhallinnassa, mutta vähemmän kuin jämäkämmät 

väliintulot. (Wall & Callister, 1995.) 
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3 JALKAPALLO ORGANISAATION METAFORANA 

Tämän tutkimuksen empiria tulee jalkapallosta ja ennen kaikkea yksittäisestä 

ottelutapahtumasta, jota erotuomari johtaa. Vaikka urheilussa on kyse 

tavoitteellisesta toiminnasta ryhmien välillä ja niiden sisällä, kuten työelämän 

organisaatioissa, on urheilukontekstia hyödynnetty tutkimuksessa yllättävän vähän. 

Urheilumetaforia on kauppatieteiden tutkimuksessa käyttänyt esimerkiksi Susanna 

Rahkamo, joka väitteli tohtoriksi aiheenaan huippuosaamisen, menestymisen sekä 

luovuuden yhteys (Saara Koho, 2017).  

Kilpaurheilussa ryhmillä on satunnaisia yhteisiä tavoitteita, kun taas pääasiassa 

tavoitteet risteävät täysin. Jalkapallossa joukkueille ja erotuomarille oletettu yhteinen 

tavoite on ottelutapahtuman onnistunut ja turvallinen läpivienti, koska joukkueetkaan 

eivät pitkässä juoksussa hyödy epäjärjestyksestä sen johtaessa pelikieltoihin, muihin 

mahdollisiin kurinpidollisiin toimiin tai ottelun keskeyttämiseen. Molempien 

joukkueiden tärkein tavoite on kuitenkin ottelun voittaminen, joka sulkee toisen 

joukkueen tärkeimmän tavoitteen pois; toisen voittaessa toinen häviää. Voittamista 

tavoitellaan usein keinoja kaihtamatta, mikä vaikuttaa negatiivisesti yhteiseen 

tavoitteeseen, ottelun onnistuneeseen ja turvalliseen läpivientiin. Asetelma on 

vastaava kuin organisaatiossa, jossa työtekijät kokevat olevansa enemmän osa 

osastoaan kuin organisaatiokokonaisuutta priorisoiden osastonsa tavoitteet yli 

organisaatiotason tavoitteiden. Ottelutilanne onkin tarkastelun kannalta 

mielenkiintoinen, koska siinä johtajan tulisi hyödyntää maksimaalisesti keskenään 

kilpailevien tahojen toissijaista tavoitetta saavuttaakseen omat tavoitteensa.  

Urheilussa on monia yhtäläisyyksiä työelämän ilmiöihin. Esimerkiksi 

jalkapalloerotuomarilla ja yritysjohtajalla on samanlaisia rooleja ja niihin liittyviä 

tehtäviä. Molemmat joutuvat tekemään alaisiaan koskevia päätöksiä, joiden avulla 

pyritään pääsemään yrityksen tavoitteisiin tai jalkapallo-ottelun onnistuneeseen 

läpivientiin. Erotuomari ja yritysjohtaja joutuvat myös kommunikoimaan tekemänsä 

päätökset perusteluineen ihmisille, joita ne koskevat. Tämän tekemättä jättäminen ei 

kumoaisi päätöksiä, mutta johtaisi siihen, että niitä ei hyväksyttäisi tai ymmärrettäisi. 

Jalkapallossa on myös tilanteita, joissa perusteluiden kommunikointi tekee johtajan 

työstä haastavampaa, koska alaiset ovat niistä perustavanlaatuisesti eri mieltä. 
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Jalkapallokontekstista johtaen voitaisiin siis pohtia, milloin päätöksien perusteluita ei 

kannata kommunikoida organisaatiossa.  

Vaikka ottelutapahtuma on ajallisesti lyhyt, johtamisen voi katsoa jatkuvan 

pidemmällä aikavälillä, koska sama tuomari on useimmiten saman joukkueen 

peleissä useita kertoja kaudessa ja useiden kausien aikana. Tällöin ennakoivaa 

johtamista tehdään myös tulevia otteluita ja jopa kausia silmällä pitäen, joten siinä on 

nähtävissä myös pitempi aikajänne. Jalkapalloerotuomarin toimenkuva tarjoaa myös 

mielenkiintoisen areenan esimies-alaissuhteen konfliktien ratkomiselle. Ajallisesti 

lyhyt tilanne, johon liittyy ryhmien vahvasti risteäviä tavoitteita ja fyysisiä 

kamppailuja, on otollinen alusta konfliktien synnylle. Etenkin huipputasolla 

joukkueet valmistautuvat jokaiseen lyhyeen otteluun runsaasti harjoitusten, 

videoanalyysien, palaverien ja matkustamisen muodossa, mikä kasvattaa suorituksen 

onnistumiseen liittyvää tunnelatausta. Näistä seikoista huolimatta joukkue tarvitsee 

kilpailijaansa ja tuomareita päästäkseen tavoitteeseensa, voittoon. Yhteydet etenkin 

vahvasti kilpailullisiin organisaatiokonteksteihin ovat siis selkeät.  

Ottelun aikana erotuomarilla on jalkapallosääntöihin perustuva määräysvalta kaikkiin 

ottelutapahtuman toimijoihin (pelaajat, vaihtopelaajat, joukkueiden taustahenkilöt). 

Erotuomarin ja ottelun muiden toimijoiden välillä voidaan siis nähdä esimies-

alaissuhde erotuomarin käyttäessä sääntöihin perustuvaa määräysvaltaa. Hän yrittää 

saavuttaa ottelutapahtuman turvallisen läpiviennin onnistuneella johtamisella. 

Erotuomaria koulutetaan yksittäisten tilanteiden johtamiseen, ennakoivaan 

johtamiseen ja henkilöjohtamiseen, jotka ovat toisiaan leikkaavia osa-alueita ja 

muodostavat yhdessä erotuomarin johtamisen kokonaisuuden.  

Erotuomarilla tarkoitetaan jalkapallossa niin sanottua ”päätuomaria”, joka toimii 

kentällä pelaajien keskuudessa. Avustavat erotuomarit, joita kutsutaan 

”linjatuomareiksi”, toimivat kentän sivurajalla nimensä mukaisesti avustaen 

erotuomaria. Huipputason otteluissa mukana on myös neljäs erotuomari, joka auttaa 

erotuomaria joukkueiden vaihtopenkkien välissä, sekä päätytuomarit maalien 

vierellä, jotka avustavat rangaistusalueella tehtävissä päätöksissä ja maalitilanteissa. 

Kaikista edellä mainituista toimijoista koostuu erotuomaristo, jonka jäsenten 

toimintaa tarkastellaan tässä kandidaatintutkielmassa erotuomarin näkökulmasta 
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hänen johtamanaan toimintana. Pelaajilla viitataan joukkueen kenttäpelaajiin ja 

vaihtopelaajiin. Kenttäpelaajia on otteluun lähdettäessä kummallakin joukkueella 11 

kun taas vaihtopelaajia useimmiten seitsemän. Taustahenkilöillä viitataan joukkueen 

päävalmentajaan, muihin valmentajiin, joukkueenjohtajaan, huoltajaan, lääkäriin ja 

kaikkiin vaihtopenkillä oleviin toimijoihin, jotka eivät ole vaihtopelaajia tai ulos 

vaihdettuja pelaajia.  

Sekä yritysjohtaja että jalkapalloerotuomari joutuvat johtamaan sekä kokonaisuuksia 

(yritys ja ottelutapahtuma) että yksittäisiä tilanteita (esimerkiksi kokous tai 

vapaapotkutilanne). Tilannejohtamiseen sisältyy päätöksenteko ja sitä seuraavan 

tilanteen hallinta johtajan tavoitteita tukevalla tavalla. Ennakoiva johtaminen taas on 

johtamisen kokonaisuuden osa-alue, johon sisältyy kaikki ennaltaehkäisevää laatua 

olevat toimenpiteet. Siitä esimerkkinä on erotuomarin kyky havaita jatkumoja, niiden 

mahdollisia alkupisteitä ja pyrkiä ehkäisemään niiden alkamista sekä etenemistä. 

Henkilöjohtaminen taas on esimiehen ja alaisen välillä tapahtuvaa sanallista ja 

sanatonta vuorovaikutusta, jonka areenana toimii esimies-alaissuhde. Se pohjustaa ja 

helpottaa sekä tilannejohtamista että ennakoivaa johtamista. Monet ennakoivan 

johtamisen ja tilannejohtamisen toiminnot ovat myös suoranaisesti 

henkilöjohtamista, esimies-alaissuhteen muovaamista kommunikoimalla, joten 

henkilöjohtamista ei tulla tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelemaan omana osa-

alueenaan. Tilannejohtaminen ja ennakoiva johtaminen leikkaavat myös toisiaan, 

mutta niiden ideologiassa on keskeinen ero: ennakoiva johtaminen pyrkii 

proaktiivisuuteen, kun taas tilannejohtaminen on pääasiassa reagoimista jo 

tapahtuneisiin asioihin. Molempia taitoja tarvitaan ja ne tukevat toisiaan, joten ne 

tarjoavat kiinnostavan pohjan konfliktien tarkastelulle jalkapallokontekstissa.  
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4 ENNAKOIVA JOHTAMINEN 

Jalkapallossa konflikteissa on pohjimmiltaan aina kyse siitä, että molempien 

joukkueiden vahvin intressi on ottelun voittaminen. Toinen joukkue lähtökohtaisesti 

vastustaa tätä intressiä ja helposti erotuomarinkin tulkitaan olevan tavoitteiden tiellä 

hänen tuomitessa tilanteita joukkueen tahdon vastaisesti. Huomioiden edellä mainittu 

intresseiden risteävyys sekä Wallin ja Callisterin (1995) kuvaus konfliktista 

prosessina, jossa joku taho kokee toisen vaikuttavan negatiivisesti omiin intresseihin, 

tarjoaa jalkapallo-ottelu otollisen alustan joukkueiden sekä joukkueen ja tuomarin 

välisille konflikteille. Erotuomari pyrkii itse välttämään konfliktia kohtuuden 

rajoissa, sillä hänen keskeisin tavoite on ottelun sujuva läpivienti sääntöjen 

puitteissa. Tuomarin johtamisen osa-alueista ennakoiva johtaminen tähtääkin 

konfliktien proaktiiviseen käsittelyyn eli ehkäisemään niitä jo ennen niiden 

syntymistä.  

Luvussa neljä käsitellään konfliktin osa-alueita ja niiden merkitystä erotuomarin 

johtamiselle. Erotuomarin johtamisesta puhuttaessa hyödynnän kahta osa-aluetta: 

tilannejohtamista ja ennakoivaa johtamista. Konfliktia käsitellään ennen kaikkea 

konfliktisyklin mukaisesti lähtien liikkeelle sen syistä, edeten konfliktiprosessiin ja 

sitä kautta sen vaikutuksiin. Näitä syklin vaiheita seuraa vielä alkuperäisiin syihin 

vaikuttava palaute ja seuraavien potentiaalisten konflikteiden syntyyn vaikuttavat 

kognitiiviset prosessit. Ohessa käymme läpi myös konfliktiprosessiin vaikuttavia 

tekijöitä: konfliktin aihetta, olosuhdetekijöitä ja konfliktinhallintaa. (Wall & 

Callister, 1995.) 

4.1 Konfliktin syyt 

Konfliktien syinä toimivista yksilöllisistä piirteistä tuomaritoiminnan kannalta 

kiinnostavia ovat erityisesti tavoitteet, jotka kirjallisuuden mukaan aiheuttavat 

konflikteja useilla mekanismeilla (Wall & Callister, 1995). Huippujalkapallon 

korkeat tavoitteet edesauttavat konfliktien syntyä, kuten myös jalkapallolle 

luonnollinen tavoite kilpailla suorasti toisen joukkueen kanssa (Wong ym., 1992) ja 

joukkueiden saavuttamien tulosten suora riippuvuus toisistaan (Pruitt & Rubin, 

1986). Jalkapallossa tältä tilanteelta vältytään käytännössä vain, jos sarjan tilanne on 
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loppukaudesta sellainen, ettei tuloksella ole väliä kummallekaan joukkueelle 

esimerkiksi molempien sarjasijoituksen varmistuttua. Toinen mahdollinen tilanne on 

molempien joukkueiden pääseminen tavoitteisiinsa tasapelillä. Jos edellä mainituista 

syistä molempien tai toisen joukkueen sitoutuminen tavoitteisiin on normaalia 

löyhempää, tuomari voi hyödyntää tätä johtamisessaan vetoamalla esimerkiksi 

turhien henkilökohtaisten rangaistusten ja loukkaantumisten välttämiseen 

panoksettomassa ottelussa, sekä pyrkimällä luomaan joukkueiden välille 

vuorovaikutusta ilmapiirin ollessa normaalia rentoutuneempi. Wall ja Callister 

totesivatkin löyhän sitoutumisen tavoitteisiin tekevän konfliktien synnystä 

epätodennäköisempää, mutta sellainen on harvinaista huippu-urheilusta puhuttaessa. 

Jalkapallossa löyhällä sitoutumisella voi olla myös epätoivottu vaikutus: pelaajat 

voivat toimia silloin kurittomasti ja impulsiivisesti normaalia herkemmin. Tätä 

pääsin itse todistamaan ensimmäisessä Kakkosen ottelussani, jossa ilman panosta 

pelanneet joukkueet käyttäytyivät todella kurittomasti, mikä johti kahteen ulosajoon 

ja yhteentoista varoitukseen.     

Henkilöiden välisistä konflikteiden syistä tuomarin toimessa korostuu 

kommunikointi. Tuomarin vähäinen kommunikointi tulkitaan helposti 

ylimielisyytenä tai kunnioituksen puutteena pelaajia kohtaan. Se myös johtaa 

konflikteille altistavaan huonoon tietoisuuteen toisesta osapuolesta (Pondy, 1967). 

Vaikka tuomarin aktiivinen kommunikointi ja lähestyttävyys on usein toivottua, se 

myös altistaa konflikteille eri mekanismein. Tunnelatautuneessa ottelussa tuomarin 

tai pelaajan puhetta, ilmeitä ja kehonkieltä voi helposti tulkita väärin alati toistuvissa 

kommunikointitilanteissa (Thomas & Pondy, 1977). Etenkin poikkeuksellisen 

tunteikkaassa ottelussa kommunikoinnin minimointi voi siis olla hyödyllistä.   

Etenkin eri kulttuurista tuleva tuomari voi kohdata vaikeuksia pelaajien tulkinnassa 

ja oman kommunikoinnin ymmärrettäväksi tekemisessä. Tästä esimerkkinä käy 

Pohjois-Suomen Kolmosessa tapahtunut tilanne, jossa Pohjois-Afrikasta kotoisin 

oleva tuomari ajoi hänen edessään maahan sylkeneen pelaajan ulos kentältä, koska 

hänen kulttuurissaan toisen eteen sylkeminen on halventava ele. Suomessa sillä ei ole 

samaa merkitystä. Augsburgerin (1992) mukaan väärät tulkinnat toisesta osapuolesta 

ovatkin yleisiä etenkin kulttuurien välillä. Kuitenkaan oikein ymmärretty 

kommunikaatiokaan ei aina tuota toivottua lopputulosta, esimerkiksi erotuomarin 
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perustellessa johdonmukaisesti ja sääntöihin pohjaten pelaajalle päätöstä, joka 

vaikeutti kyseisen joukkueen tavoitteiden saavuttamista. Baron (1990) totesi 

onnistuneenkin kommunikaation synnyttävän konflikteja, jos sen aihe on kriittinen 

toisen osapuolen intresseille. Vihaisuus, huonosta toisen osapuolen ymmärtämisestä 

johtuva epäluottamus sekä jalkapallolle tyypilliset aiempien otteluiden kiistat 

pohjustavat myös tulevia väärinymmärryksiä (Wall & Callister, 1995). 

Jalkapallossa vallitseva kolmen tahon, kotijoukkueen, vierasjoukkueen ja 

tuomariston, riippuvuus toisistaan on rakenteena konflikteille altistava. Toinen 

joukkue ja ennen kaikkea erotuomari pakottaa muut osalliset mukauttamaan 

käytöstään, mikä Wallin ja Callisterin (1995) mukaan luo jännitteitä. Joukkueet ovat 

kuitenkin riippuvaisia tuomarista, koska häntä tarvitaan ottelun läpivientiin. Useasti 

joukkueiden väliset riidat siirtyvät riidoiksi myös joukkueen ja tuomarin välille tai 

tuomarin kanssa käytävä riita siirtyy suhteeseen vastajoukkueen kanssa. Näin voi 

käydä joukkueen ajautuessa konfliktiin vastajoukkueen kanssa heidän pelaajansa 

vaarallisen taklauksen takia, mutta erotuomarin rangaistessa rikkojaa rikotun 

joukkueen mielestä riittämättömästi. Tällöin konflikti siirtyy rikotun joukkueen ja 

tuomarin välille. Smith (1989) totesikin riippuvuuden kolmannesta osapuolesta 

aiheuttavan uusia konflikteja tämänkaltaisen transformaation kautta. Joukkueiden 

välinen yhteistyö on tandem-yhteistyötä, kun he toimivat tiiviisti yhdessä omaten 

kuitenkin eri tavoitteet. Lawrence ja Lorsch (1967) totesivat tällaisen yhteistyön 

muodon luovan jännitteitä, kun taas March ja Simon (1958) ilmaisivat osapuolten 

toisistaan eriävien havaintojen tekevän tilanteesta yhä pahemman. Pelaajat ovatkin 

jalkapallossa havainnoimassa tilanteita eri kohdasta kenttää ja tulkitsevat niitä ”oman 

joukkueensa värisillä laseilla”, joten heidän havaintonsa eroavat usein vahvasti 

toisistaan.  

Rakenteen vaikutukset konflikteihin ovat moninaisia. Jalkapallossa toisensa hyvin 

tuntevat, läheiset joukkueet ajautuvat kilpailullisessa asetelmassa helposti 

konflikteihin. Tämä on nähtävissä esimerkiksi paikallisotteluissa, joiden tunnelataus 

on sarjatasosta riippumatta usein korkea, vaikka vastapelaajista suuri osa on tuttuja. 

Tämä on linjassa Ephrossin ja Vassilin (1993) havainnon kanssa, sillä he totesivat 

läheisten osapuolten nostavan todennäköisemmin esille konflikteja synnyttäviä 

aiheita. Toisaalta toisensa entuudestaan tuntevat osapuolet ovat usein halukkaampia 
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ratkomaan konflikteja, koska heidän suhteensa on tiiviimpi. Konflikteja läheisen 

osapuolen kanssa siis syntyy helpommin, mutta motivaatio niiden ratkaisemiseen on 

korkea ja toiseen tahoon liittyvää epätietoisuutta (vaikeuttaa ratkaisemista) on 

vähemmän.  

Tuomaritoiminnassa useasti toimivinta kommunikaatiota on pelaajan kannan 

kuuntelu ja lyhyt perustelu tehdylle päätökselle, jonka jälkeen kommunikaatio 

minimoidaan. Jos konflikti taas on pelaajien välillä, heidän pitäminen toisistaan 

erillään hetken aikaa ja pelin jatkamisen hidastaminen rauhoittaa usein tilanteen. Tätä 

tukevat Kressel ja Pruitt (1989), joiden mukaan vähäinen kommunikaatio tarjoaa 

aikaa ilman tunteiden näyttämistä toiselle, nimittelyä tai vihamielisiä vaatimuksia, 

mikä antaa myös tilaa järkiperäiselle ajattelulle. Erotuomareiden tyylit käsitellä 

pelaajia vaihtelevat suuresti eri tuomareiden välillä, mutta etenkin vahvasti 

autoritääriset, jämäkkään kontrolliin pyrkivät tuomarit ovat usein vihattuja, vaikka 

kyseisellä johtamistyylillä saavutetut tulokset olisivat tuomarille suotuisia. Phillips ja 

Cheston (1979) näkevät tällaiset tilanteet kontrolloitavan tahon haluttomuutena 

alistua kontrolloijan vallan alle. Tätä pelaajien reaktiota autoritääriseen 

johtamistyyliin selittää myös Petersonin (1983) havainto, että koetun vallan 

epätasapainon vallitessa heikommalle jäävä osapuoli (tässä tapauksessa pelaajat 

verrattuna tuomariin) usein aloittaa konfliktin taistellakseen paremman aseman 

puolesta.  

4.2 Konfliktin olosuhdetekijät 

Jalkapallossa on muutamia mahdollisia suotuisia olosuhdetekijöitä, jotka Waltonin 

ym. (1969) kuvailun suuntaisesti voivat ehkäistä konflikteja. Sellaisia ovat 

esimerkiksi hyväntahtoinen joukkue, molempien joukkueiden hyötyminen tasapelistä 

(esimerkiksi tasatulos riittää molemmille sarjapaikan varmistamiseen), tilanne, jossa 

toinen joukkue tavoittelee selkeästi toista korkeampaa sijoitusta (eli pyrkii 

keräämään pisteitä nopeammin) tai toisen joukkueen matala prioriteetti kyseiselle 

kilpailulle. Tällaiset olosuhdetekijät kuitenkin ovat selvästi harvinaisempia kuin 

niiden puuttuminen. Tuomari voi ajoittain hyödyntää molempien joukkueiden 

yhteisiä huolia lisätäkseen niiden yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen. Tällainen 

tilanne voi olla otteluun liittyvän turvallisuusuhan, kuten katsomolevottomuuksien, 
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hyödyntäminen joukkueiden yhteisen tavoitteen korostamiseksi (ottelun läpivienti 

ilman sen keskeyttämistä) tai kuuman tunnelatauksen rauhoittaminen vetoamalla 

joukkueiden etuun, jos selvitään vähillä henkilökohtaisilla rangaistuksilla ja 

loukkaantumisilla. Yhteistyötä vaativia jaettuja tavoitteita synnyttävät rakenteet 

ovatkin Sherifin ym. (1961) mukaan yksi keino hallita konflikteja. Näitä keinoja 

tarvitaan, sillä joukkueiden pelejä sävyttävät usein edellisten keskinäisten otteluiden 

suuret erimielisyydet, jolloin joukkueiden välille kehittyy vihollisuutta ja konfliktien 

kierrettä pitkässä juoksussa. Smith ja Simmons (1983) tunnistivatkin jatkuvia 

konflikteja, joissa aiempi historia synnyttää itseään toteuttavia ennusteita, kun taas 

Sherif ym. (1961) selittivät konfliktien toistuvuutta aiempien erimielisyyksien 

luomilla ennakkoluuloilla ja stereotypioilla. 

4.3 Konfliktin aiheet 

Jalkapallossa konfliktien aiheet ovat usein kohtalaisen yksiselitteisiä ”kyllä tai ei” –

tilanteita. Kuitenkin suurimmat konfliktit saadaan usein aikaiseksi näiden 

yksinkertaisten aiheiden aloittaessa ketjureaktion, jolloin konfliktista lopulta 

muodostuu moninaisempi kokonaisuus. Näin voi käydä esimerkiksi, kun pelaaja 

kaatuu kevyestä kontaktista vastustajan rangaistusalueella. Tällöin alkuperäinen aihe 

on melko yksinkertainen: oliko tilanne rangaistuspotkun arvoinen, sukelsiko 

hyökkääjä varoituksen arvoisesti vai oliko kontakti sääntöjen puitteissa tapahtunutta 

fyysistä kamppailua. Tällaista tilannetta saattaa kuitenkin seurata puolustavan 

joukkueen suuttuminen ja kaatuneen pelaajan sättiminen, joka puolestaan provosoi 

häntä. Tästä seuraakin äkkiä tönimistä ja mahdollinen joukkonahistelu, jolloin 

tilanteeseen liittyy myös henkilökohtaisia rangaistuksia vaativaa jälkipeliä.  

Aiemmassa skenaariossa on siis useita aiheita, joista etenkin jälkipelistä 

rangaistavien pelaajien löytäminen on monimutkaista. Tällainen tilanne mahdollistaa 

sekä konfliktin synnyn että sen ratkeamisen (Wall & Callister, 1995). Erotuomarin 

on tehtävä ratkaisuja useammasta asiasta, jossa joukkueet ovat vastakkain ja tuomari 

itse pyrkii ratkaisemaan tilanteen ennen kaikkea oikeudenmukaisesti sääntöjen 

puitteissa mutta, sen ollessa mahdollista, myös tasapuolisesti. Tällaisessa tilanteessa 

usein molempia joukkueita rangaistaan jostakin; molemmat joukkueet joustavat 

jossain ja saavat tahtonsa läpi toisessa asiassa. Tällöin molemmat osapuolet voivat 
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hyväksyä lopputuleman. Edellä mainitussa esimerkissä tämä saattaisi tarkoittaa sitä, 

että rangaistusalueella kaatunutta pelaajaa varoitetaan sukeltamisesta (johtaa 

puolustavan joukkueen epäsuoraan vapaapotkuun), mutta niin myös puolustavan 

joukkueen pelaajaa, joka tuli ensimmäisenä kaatuneen pelaajan iholle provosoimaan 

tätä aiheuttaen tilanteen eskaloitumisen. Tällaisesta osa-alueisiin jaetusta tilanteesta 

voi Wallin ja Callisterin mukaan helpommin poistua ilman kasvojen menettämistä.  

Erotuomarille haastavin on aihe, joka sisältää periaatteellisen, tunteisiin liittyvän 

kysymyksen. Niistä kenties herkin jalkapallossa on aiemmin valitettavan yleistä ollut 

rasismi, joka eri järjestöjen ponnistelujen kautta on saatu hyvin lajista kitkettyä. 

Ulkomaalaistaustaiset pelaajat saattavat historian takia olla hyvin herkkiä rasismille 

ja tulkita mitenkään pelaajan taustaan liittymättömän kritiikin rasismiksi. Tällaiseen 

tilanteeseen erotuomari joutuu myös, jos kentällä oikeasti esiintyy rasismia, jota 

kukaan erotuomariston jäsen ei ole havainnut. Erotuomari ei voi silloin rangaista 

ketään, mutta pelaaja, jota on solvattu tai joka kokee tulleensa solvatuksi, on 

loukkaantunut ja vaatii rangaistuksia. Tällöin erotuomarin tulee vain tehdä selväksi, 

että hän ei suvaitse rasismia missään muodossa, mutta ei ole sitä kyseisessä 

tilanteessa havainnut ja tulee pitämään jatkossa silmänsä auki sen varalta. Tai jos 

pelaaja selvästi tulkitsee jotain käytöstä rasistiseksi väärin, erotuomarin tulee 

mahdollisimman neutraalisti, järkiperäisesti ja mitenkään pelaajan tunnetta 

vähättelemättä selittää hänelle, miksi käytös ei hänen mielestään liittynyt pelaajan 

taustaan. Wall ja Callister (1995) totesivat tällaisen aiheen vaikeuttavan 

vaihtokauppojen ja myönnytysten teko samoin kuin suurten, ei-jaettavissa olevien 

aiheiden, joissa helposti tarraudutaan omaan kantaan. Jälkimmäistä edustaa 

esimerkiksi erimielisyys siitä, pelasiko pelaaja palloa tarkoituksellisesti käsin 

estääkseen maalin, mikä tapahtuessaan johtaisi ulosajoon.  

4.4 Konfliktin vaikutukset 

Jalkapallossa konfliktit aiheuttavat yksilötasolla tuohtumusta, mikä useasti johtaa 

heikentyneeseen suoritukseen (Bergman & Volkema, 1989). Tämä ei ole tuomarin 

kannalta edullista, sillä vahvoja negatiivisia tunteita kokeva pelaaja on usein vihainen 

ja heikosti vastaanottavainen erotuomaria kohtaan, mikä tekee hänen johtamisestaan 

haastavampaa. Negatiivinen tunnetila ja sen takia heikentynyt suoritus johtavat 
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kehämäiseen turhautumisen kasvuun, joka purkautuu monesti sääntöjenvastaisena 

pelinä tai aggressiivisena käytöksenä tuomaristoa, vastapelaajia ja omia pelaajia 

kohtaan.  

Pelaajan negatiiviset emootiot johtavat monissa tapauksissa vastajoukkueen 

toiminnan tuomitsemiseen ja sen taustalla olevien aikomuksien demonisointiin. Tästä 

esimerkkinä on tuohtuneen joukkueen yleinen tulkinta, että vastajoukkue pyrkii 

todellisuudessa tahattomillakin rikkeillä satuttamaan heitä. Toisen joukkueen 

näkökulmia ei tunnekuohussa ymmärretä lainkaan ja usein vasta ottelun jälkeen 

pelaaja pystyy katsomaan tilanteita vastajoukkueen silmin. Tämä on hyvä käytännön 

esimerkki Wallin ja Callisterin (1995) vihamielisempään kommunikaatioon 

johtavista negatiivisten emootioiden vaikutuksista: toisen käytöksen tuomitseminen, 

aikomuksien kyseenalaistaminen ja kyvyttömyys ymmärtää toisten perspektiiviä. 

Erotuomarin tuleekin tiedostaa tämä pelaajien rajoite kommunikoinnissaan; usein on 

turhaa pyytää asettumaan toisen joukkueen perspektiiviin. Jalkapallossa konflikti 

aiheuttaa passiivista käytöstä lähinnä silloin, jos vihamielisemmät käytösmallit 

aiheuttaisivat välitöntä, peruuttamatonta haittaa, kuten toisen varoituksen ja ulosajon. 

Tällöin voidaan nähdä esimerkiksi erotuomarin tai vastajoukkueen pelaajan välttelyä, 

minkä Bergman ja Volkema (1989) nimesivät yhdeksi konfliktin aiheuttamista 

passiivisista käytösmalleista. Kuitenkin konfliktin aiheuttamat negatiiviset emootiot 

purkautuvat huomattavasti useammin fyysisenä voimankäyttönä (Sternberg & 

Dobson, 1987) tai niin erotuomariin, vastustajiin kuin omiin pelaajiin kohdistuvana 

protestointina sekä epäjärjestyksenä (Schelling, 1980). Fyysisellä voimankäytöllä 

pyritään puolustautumaan koettua uhkaa vastaan tai osoittamaan, että vastajoukkueen 

käytös tuomitaan (Wall & Callister, 1995). Joukkueiden välinen konflikti voi 

hetkellisesti parantaa joukkueen ja erotuomarin välejä, sillä konflikti lisää 

kommunikointia ulkopuolisten kanssa (Bergman & Volkema, 1989). 

Ottelun johtajuusrakenteita konflikti muuttaa monin paikoin autoritäärisemmiksi 

(Pruitt & Rubin, 1986). Erotuomarin ohella myös valmentaja ja kapteeni voivat alkaa 

johtaa pelaajiaan itsevaltaisemmin ja käskevämmin. Erotuomarin autoritäärisempi 

ote johtuu lähinnä siitä, että hän kokee konfliktin jatkuessa vuorovaikutteisempien 

hallintakeinojen olleen riittämättömiä. Erotuomarin pyrkiessä katkaisemaan huonoa 

kierrettä on hänen oman toimintansa tunnetilan hallittu nosto usein hyödyllistä. 
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Tuomarin toiminnasta haastavampaa tekee Wallin ja Callisterin (1995) havaitsema 

efekti, jossa ryhmät tiivistyvät konfliktin myötä pyrkien vähentämään riippuvuuttaan 

muista toimijoista. Tällöin erotuomarin on joukkueen ulkopuolisena toimijana 

vaikeampaa vaikuttaa siihen etenkin, kun joukkueen huomio on eri asioissa kuin 

tuomarilla. Konfliktit saavat jalkapallossa useimmiten selkeästi ilmaistun ratkaisun 

erotuomarilta, mutta ne voivat jäädä myös hiljaiseen tai ilmaistuun umpikujaan (Wall 

& Callister, 1995). Ensimmäinen voi olla vaikkapa pieni erimielisyys, johon 

erotuomari ei ota suuremmin kantaa antaen pelin jatkua. Toista tapausta edustaa 

kiistatilanne, jossa erotuomari kutsuu osapuolet puhutteluunsa, mutta sen päätteeksi 

osapuolet eivät löydä minkäänlaista yhteisymmärrystä tehden sen selväksi 

puheellaan. Tällaisen jännitteen havaitessaan erotuomarin tulee olla varuillaan 

havainnoiden pienimpiäkin eskaloitumista kohti vieviä ärsykkeitä.  

Konfliktin positiiviset vaikutukset ovat jalkapallossa ennen kaikkea 

ennaltaehkäisevää laatua. Jos ottelussa kasvamassa oleva jännite purkautuu 

keskitasoisen konfliktin kautta, voi konflikti omata Wallin ja Callisterin (1995) 

perustelujen mukaan positiivisia vaikutuksia. Tällöin jopa keskitason fyysistä 

väkivaltaa (esimerkiksi tönimistä) sisältävä konflikti voi purkaa joukkueiden 

ylilatausta ehkäisten suurempien yhteenottojen syntyä. Erotuomarin voi pyrkiä tätä 

kohti, jos hän aistii, että ottelussa on päässyt jo aluilleen huono jatkumo. Sen 

seuraavan kerran tullessa esille tulee erotuomarin tehdä tuomitsevilla sanoilla ja 

eleillä selväksi, ettei hän hyväksy tätä, sekä mahdollisesti ottaa riidan keskiössä 

olevat pelaajat lähelleen. Tämä voi johtaa siinä tilanteessa pienimuotoiseen 

sanalliseen yhteenottoon pelaajien välillä, mutta parhaassa tapauksessa tämän asian 

kohtaaminen rauhoittaa ottelua siitä eteenpäin.  

Keskitasoisen konfliktin lisäksi äärimmäisetkin konfliktit voivat joskus johtaa 

positiiviseen kokonaisvaikutukseen (Wall & Callister, 1995). Näin voi tapahtua 

esimerkiksi pelaajan saadessa joukkonahistelusta ulosajon vastapelaajan lyömisestä, 

mikä tappaa ottelun tunnetason pelaajien ollessa varovaisempia ja kaikkien kokiessa 

tilanteen olleen ylilyönti. Tällöin monta tulossa ollutta vaarallista taklausta voi jäädä 

tapahtumatta. Konfliktin seurauksena erotuomariston valmiustilan tulisi nousta, mikä 

voi johtaa jatkossa parempiin päätöksiin ja nopeampaan toimintaan. Tällöin myös 
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kentällä kyteviä jännitteitä todennäköisesti käsitellään aktiivisemmin, jotta niistä ei 

syntyisi konfliktin intensiteetin nousua. (Cosier & Dalton, 1990.) 
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5 TILANNEJOHTAMINEN 

Erotuomarin tilannejohtamisella viitataan tilanteisiin, joissa konflikti tai johtamisen 

tarve on jo syntynyt eikä sitä enää voi ennaltaehkäistä. Silti tällaisessa tilanteessa 

tulee pyrkiä ehkäisemään sitä mahdollisesti seuraavia jatkumoja. Tilannejohtaminen 

ja konfliktinhallinta ovat keskeisiä taitoja erotuomarille, eikä niitä voi korvata 

pelkästään hyvällä henkilöjohtamisella ja ennakoivalla johtamisella, koska 

nopeatempoisessa kontaktiurheilussa syntyy myös arvaamattomia tilanteita.  

5.1 Konfliktin ydinprosessi 

Konfliktin ydinprosessilla viitataan ennen kaikkea henkilöiden väliseen 

vuorovaikutukseen, jossa toinen osapuoli tai molemmat vastustavat toisen intressejä. 

Tämän vuorovaikutuksen liikkeelle saattaa provosoiva tapahtuma, esimerkiksi 

pelaajan tönäisy. Provosoivaa tapahtumaa on edeltänyt havainto toisen osapuolen 

negatiivisesta vaikutuksesta omiin intresseihin, tunnereaktio, harkinta 

toimintamalleista toista kohtaan ja lopulta toiminta. (Walton, 1969.) Vastapuoli käy 

tämän jälkeen läpi saman prosessin ja jommankumman prosessin päättävä toiminta 

muodostuu provosoivaksi tapahtumaksi (Thomas, 1992b).  

Jalkapallossa provosoivaa tapahtumaa edeltävät vaiheet käydään usein 

räjähdysmäisen nopeasti läpi, mikä tekee konfliktin johtamisesta haastavaa. 

Otteluissa on lähtökohtaisena oletuksena se, että vastustaja ja tuomarikin vaikuttavat 

negatiivisesti omaan pyrkimykseen voittaa. Tämä vaihe on siis periaatteessa käyty 

läpi etukäteen. Havainnon manifestoituessa jotenkin vastustajan toiminnassa tämän 

esimerkiksi katkaistessa sääntöjenvastaisella pelillä lupaavan hyökkäyksen 

tunnereaktio syntyy nopeasti ja kontaktiurheilulle tyypillisesti se on usein 

äärimmäinen ja johtaa mahdollisesti impulsiiviseen käytökseen, kuten kostamiseen. 

Harkinta toimintamalleista ohitetaan usein kokonaan. Tämän takia erotuomarin 

reaktioiden tulee olla nopeita, vaikka sekään ei aina riitä ajoissa tilanteeseen 

ehtimiseen. Jos pelaajat esimerkiksi kovan taklauksen jälkeen lähestyvät rinnat 

vastakkain toisiaan 25 metrin päässä tuomarista, on hänen haastavaa keretä 

erottamaan pelaajia toisistaan. Tästä syystä erotuomarin pelinlukutaito on keskeistä 

ja siinä merkittävästi auttaa lähes kaikilla oleva jonkintasoinen pelaajatausta. Tällä 
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viitataan siihen, että tuomari osaa ennakoida, minne pallo seuraavaksi pelataan, tai 

miten pelaajat yleensä reagoivat tietynlaisiin tilanteisiin ja sääntörikkeisiin. 

Pelinlukutaito tarjoaa siis edellytykset erotuomarin proaktiiviselle, 

ennaltaehkäisevälle toiminnalle. Sen merkitys johtamisessa on jalkapallossa 

korostunut ja ottelun tapahtumia erotuomaritarkkailijan kanssa analysoitaessa 

konflikteiden kohdalla mietitään, olisiko erotuomari voinut omalla toiminnallaan 

ehkäistä kyseisen tilanteen syntymisen. Toki se ei ole mahdollista läheskään kaikissa 

tilanteissa, koska pelaajien yksilölliset piirteet vaikuttavat hänen toimintaansa kuten 

myös olosuhdetekijät, joista erotuomari ei aina ole täysin tietoinen. Hän ei 

välttämättä tiedä, mitä pelaajat ovat esimerkiksi sanoneet toisilleen aiemmin 

ottelussa.  

5.2 Joukkueiden konfliktinhallinta 

Kilpailuasetelman takia joukkueet ajoittain antavat konfliktin vastustajan kanssa 

edetä pyrkien jopa lisäämään sitä. Tällä valmentaja pyrkii nostattamaan joukkueen 

voitontahtoa, häiritsemään vastajoukkueen peliä tai sytyttämään omia pelaajiaan 

kamppailemaan. Wallin ja Callisterin (1995) mukaan tällainen konfliktin ja ”terveen 

kilpailun” lietsominen ei tutkimuksien mukaan paranna suoritusta, jos huomioidaan 

siitä mahdollisesti syntyvät konfliktien haittavaikutukset.  

Joukkueet pyrkivät lähtökohtaisesti itse hallitsemaan konfliktejaan, sillä niiden 

kustannukset voivat olla korkeat. Ne voivat häiritä pelaajien keskittymistä, heikentää 

heidän suorituksia sekä johtaa henkilökohtaisten rangaistusten myötä 

kentältäpoistoihin ja pelikieltoihin. Yritys hallita konflikteja edellyttää tietoisuutta 

sen syistä, sen mahdollisista seurauksista ja vaihtoehdoista sille (Deutsch, 1990). 

Erotuomari voi pyrkiä johtamisen työkaluna selventämään etenkin mahdollisia 

seurauksia joukkueille sekä pakottaa osapuolet kuuntelemaan vastapuolta ja 

kommunikoimaan omaa kantaansa ymmärrettävästi, jotta vastapuoli käsittäisi heidän 

aikomuksensa. Tuomari voi rauhoittaa läsnäolollaan tilannetta ja ehkäistä siten 

ylilyöntejä. Joukkueet ovat usein innokkaita puuttumaan vastapuolen käytökseen ja 

vaatimaan sen korjaamista, mutta erotuomarin tulee Hockerin ja Wilmotin (2001) 

huomautuksen mukaisesti vaatia myös vaativaa tahoa muuttamaan omia 

käytösmallejaan osana kaksipuolista konfliktinratkaisua. Etenkin Osgoodin (1962) 
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GRIT-lähestymistavan mukaisesti erotuomarin kannattaa rakentaa joukkueiden 

välille luottamusta asteittain kannustamalla heitä sitä kasvattaviin toimiin. Se voi 

lähteä liikkeelle hyvin normaaleista asioista, kuten pallon pelaamisesta yli rajojen 

vastapelaajan loukkaannuttua lievästi. 

Joukkueiden konfliktinhallinnan tyyliä määrittävät pitkälti aiemmat kokemukset 

toimivista ja tuloksettomista strategioista (Wall & Callister, 1995). Toisaalta jos 

konflikti on tarjonnut aiemmin toivottavia tuloksia, saattaa joukkueen 

konfliktinhallinnan tyyli olla sen pahentaminen. Välittömien tavoitteiden 

saavuttamiseksi, kuten pelaajan pyrkiessä välttämään toista varoitusta ja ulosajoa, 

käytetään myös epätäydellisiä menetelmiä, kuten teeskenneltyä pahoittelua tai oman 

loukkaantumisen teeskentelyä. Jalkapallon konflikteja hallitaan myös usein 

väkivallalla. Sillä pyritään joko vastaamaan vastapuolen koettuun hyökkäykseen tai 

näyttämään, ettei vastustajan käytöstä suvaita lainkaan. Melko vastakohtainen 

toimenpide on se, jos joukkueet eivät halua hävitä eivätkä jatkaa konfliktia, jolloin he 

vain yksinkertaisesti vetäytyvät siitä.  

Kaplowitzin (1984) konfliktinhallinnan menetelmiä kuvaavalla skaalalla 

jalkapallossa ollaan lähempänä totalitäärisiä strategioita kuin vastapuolen 

ymmärtämiseen pyrkiviä. Aiemmin kuvaillun kaltaisesti joukkueet eivät ottelun 

tunnekuohussa kykene asettumaan vastapuolen perspektiiviin ja ne pyrkivät lähes 

kaikin keinoin voittoon ottelussa. Thomasin (1992b) vastaavalla skaalalla 

joukkueiden konfliktinhallinta muistuttaa enemmän järkkymätöntä kuin 

yhteistyöhaluista lähestymistapaa. Toisaalta konfliktin edetessä ja kuluttaessa 

joukkueen resursseja, esimerkiksi henkilökohtaisten rangaistusten muodossa, 

voidaan skaaloilla siirtyä lähemmäs toista päätä konfliktin haittojen ymmärtämisen 

myötä. Henkilökohtaisista konfliktinhallinnan tyyleistä pelaajat ja taustahenkilöt 

turvautuvat aiemmin mainitulta pohjalta eniten painostamiseen (järkkymätöntä) 

heidän esimerkiksi pyrkiessä painostamaan tuomaria tilanteessa, jossa hän ei ole 

tehnyt vielä ratkaisuaan. Cosierin ja Rublen (1981) mukaan konfliktinhallinnan 

metodien peilaaminen on yleistä, etenkin painostamisen ja mukautumisen 

tapauksissa. Tämä selittää osittain painostamisen yleisyyttä jalkapallossa. 

Ongelmanratkaisua ei juuri ole nähtävillä ja mukautumistakin tapahtuu lähinnä 

viimeisenä keinona katastrofin välttämiseksi. Kompromissin teko (kohtalaisesti 
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järkkymätöntä, kohtalaisesti yhteistyöhaluista) tapahtuu, jos molemmat joukkueet tai 

pelaajat ymmärtävät konfliktin haitat ja henkilökemiat kohtaavat jollain tasolla. 

Välttelyä (ei järkkymätöntä, ei yhteistyöhaluista) taas tapahtuu, jos pelaajalla ei ole 

intressiä käsitellä koko konfliktia, koska sillä voisi olla haitallisia seurauksia.  

Alaisille tyypillisistä konfliktinhallinnan tyyleistä pelaajat ja taustahenkilöt käyttävät 

siis kohtalaisen harvoin välttelyä, pehmittelyä ja kompromissin tekoa (Putnam & 

Wilson, 1982; Renwick, 1975). Yhteenottojen yleisyys johtuu pitkälti Renwickin 

kuvailemasta seikasta: yksilöt valitsevat usein yhteenoton heille oleellisissa asioissa. 

Otteluiden aikana voittoon epätoivoisesti pyrkivät pelaajat eivät usein ajattele tai näe 

mitään muuta kuin kyseisen ottelun. Siksi ottelun lopputulokseen vaikuttavat 

tilanteet johtavat usein yhteenoton valintaan.  

5.3 Erotuomarin konfliktinhallinta 

Erotuomari pyrkii muovaamaan johtamistyyliään konfliktinhallintaa tukevaksi, sillä 

konfliktien minimoiminen palvelee hänen tavoitteitaan. Hän useimmiten hyödyntää 

persoonallisuuden piirteitään ja valjastaa niitä käyttöönsä kehittäen samalla 

heikkouksiaan. Itsellä tällaisia vahvuuksia ovat toisen osapuolen huomioiva 

keskustelutaito, rauhallisuus ja vähän vastareaktioita herättävä persoonallisuus, 

joiden ympärille rakennan johtamistani. Autoritäärisen, käskevän johtamiskyvyn 

heikkoutta olen taas pyrkinyt harjoittamaan otteluiden yksittäisissä tilanteissa 

vahvemmaksi.  

Erotuomari voi jalkapallossa joutua konfliktin osapuoleksi, kun konflikti siirtyy 

joukkueiden tai pelaajien väliltä toisen heistä ja erotuomarin välille. Tätä kutsutaan 

transformaatioksi (Smith, 1989). Erotuomari lähtökohtaisesti on kolmas osapuoli, 

joka yrittää hallita konfliktia, koska joukkueiden välisen ristiriidan ratkaiseminen 

helpottaa hänen tavoitteidensa saavuttamista. Tämä tavoite on ottelun sujuva 

läpivienti sääntöjen puitteissa. Erotuomarin tehtävä siis ei suoranaisesti ole 

konfliktien sovittelija, mutta toimenkuvaan liittyy se oletus. Häntä voisi kuvailla 

osallistuvaksi sovittelijaksi, sillä hän on koko ajan osa peliä. Wallin ja Callisterin 

(1995) konfliktinhallinnan kuvailun mukaisesti kolmas osapuoli tulee mukaan vasta 

osapuolten ollessa haluttomia tai kykenemättömiä ratkomaan konfliktia omillaan, 
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mikä osittain pätee jalkapalloon. Erotuomari nimittäin usein pysyy ottelussa taustalla, 

huomaamattomana toimijana, kunnes konfliktin uhan syntyessä hän nousee esiin 

vaikuttaen enemmän ottelun kulkuun.   

Tuomarilla on yleensä suunnitelma sen suhteen, mitä konfliktinhallinnan työkaluja 

hän tulee käyttämään. Yksinkertaisimmillaan se voi olla ajatus siitä, että kahden 

pelaajan pieneen yhteenottoon hän reagoi puhumalla pelaajille, kun taas sen 

toistuessa tai ollessa hieman suurempi hän katkaisee pelin ja puhuttelee pelaajia 

erillään muista. Tämän jälkeen yhteenoton toistuessa tai sen ollessa alun perin 

kovempi hän varoittaa molempia pelaajia. Kuitenkin erotuomarin 

konfliktinhallintaan liittyy usein Wallin ja Callisterin (1995) kuvailema yrityksen ja 

erehdyksen elementti, vaikkapa ongelmapelaajien kanssa toimittaessa. Erotuomari 

saattaa pyrkiä pitämään häntä aisoissa ja rauhallisempana puhumalla hänelle 

poikkeuksellisen paljon, mutta tämän osoittautuessa huonoksi metodiksi hän voi jopa 

vältellä pelaajaa ja tyytyä rankaisemaan häntä etäältä tarpeen tullen.  

Tuomarit taas esimiehelle tyypillisesti turvautuvat usein painostamiseen (Howat & 

London, 1980). Toinen tuomarien käyttämä keino on riitelevien pelaajien 

usuttaminen ongelmanratkaisuun keskustellen tai keskustelevaan 

ongelmanratkaisuun pyrkiminen itse. Molemmille tuomarien suosimille keinoille 

yhteistä on niiden järkkymättömyys, jota heiltä odotetaan. Järkkymättömyyden 

vastakohta Thomasin (1992b) skaalalla on yhteistyöhaluisuus, joka on näkyvillä 

ongelmanratkaisussa. Kuitenkin tuomari voi pyrkiä usuttamaan osapuolia 

ongelmanratkaisuun myös puhtaan järkkymättömällä painostamisella. Käytettäviin 

konfliktinhallinnan keinoihin vaikuttavat tuomarin kokemukset aiemmista otteluista, 

hänen kansallinen sekä kyseisen liigan kulttuuri, häntä kouluttavien tahojen 

vaatimukset, konfliktin intensiteetti ja joukkueiden häneen kohdistuvat vaatimukset 

(Wall & Callister, 1995).  

Tuomarin kohdatessa konfliktin hänen hallintaprosessinsa tulisi sen nopeasta 

tarpeesta huolimatta pohjata kognitiiviseen prosessointiin. Rahimin ja Bonoman 

(1979) suosituksen mukaisesti tuomarin tulisi ensin nopeasti analysoida konfliktia ja 

löytää sen alkuperäinen aihe ennen väliintuloa. Tämä on tarpeen siksi, että tullessaan 

sovittelemaan konfliktitilannetta vajailla tiedoilla sen syystä erotuomari aiheuttaa 
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usein transformaatioon johtavan vastareaktion pelaajissa sekä vie puutteellisilla 

tilannetiedoillaan uskottavuutta tulevilta päätöksiltään. Tilannetietoja kannattaa 

mahdollisuuden tullen hankkia avustavilta erotuomareilta, vaikka se pidentäisi 

päätöksentekoa hetkellä. Tietoisuutta tilanteesta voi demonstroida puuttumalla siinä 

tapahtuneisiin asioihin kronologisessa järjestyksessä aloittamalla ensimmäisestä 

tapahtumasta. Jos taas konfliktin syyt eivät ole erotuomarilla hyvin tiedossa, ei hänen 

usein kannata käsitellä oletettua syytä ollenkaan vaan myöntää, ettei hän ole tilanteen 

kulusta täysin tietoinen. Tällöin kannattaa keskittyä kommunikaation parantamiseen, 

joukkueiden negatiivisten strategioiden vähentämiseen ja edistämään jaettua vastuuta 

konfliktista (Tjosvold, 1989).  

Ongelmanratkaisuun pyrkiminen joukkueiden kanssa on niiden osallistamista 

konfliktinhallintaan keskustelujen kautta. Tämä voi olla viisasta, sillä tuomari voi 

kyetä tätä kautta parantamaan pelaajien tai joukkueiden välisiä suhteita, tai vähintään 

luomaan keskusteluyhteyttä jatkoa varten (Tjosvold, 1989). Joukkueille ei tuomarin 

asemassa voi antaa valtaa määrittää ratkaisua konfliktiin, mutta heille voi luoda 

subjektiivisen tunteen heidän osallistumisestaan päätösprosessiin. Tämä voi myös 

parantaa joukkueiden mielikuvaa tuomarista, sillä etäältä päätöksiä tekevä, 

kommunikoinnin minivoiva tuomari nähdään usein pelokkaana, itsevaltaisena tai 

omia kommunikointitaitojaan epäilevänä. Konfliktinhallintataitojaan epäilevien 

esimiesten onkin havaittu välttelevän osallistamista (Crouch & Yetton, 1987). 

Osallistavat strategiat ovat lisääntyneet jalkapalloerotuomarien käytössä keskiverron 

johtamistyylin modernisoituessa kauemmas armeijamaisesta otteesta. Kuitenkin 

konfliktinhallinnan itsevaltaiset menetelmät ovat yhä käytetympiä. Yksi tällainen 

strategia on myös tietoinen ratkaisu jättää konflikti huomiotta (Putnam, 1994), mikä 

voi olla paheksuvalla elekielellä tehostettuna kannanotto konfliktin turhuuteen 

tuomarin kokiessa pelaajien paisuttelevan sitä. Joukkueiden välisen 

vuorovaikutuksen minimointi pyrkimällä erottamaan pelaajat heti keskustelun 

syntyessä voi olla viisasta ylikierroksilla käyvässä ottelussa, jossa jokainen 

kommunikoinnin areena tuntuu lisäävän lumipalloefektiä (Burton, 1969). Erotuomari 

voi väliintulollaan pyrkiä rangaistuksilla uhaten muuttamaan joukkueiden käytöstä, 

kuten kommunikointityyliä, tai näkökulmia, kuten avaamaan toisen joukkueen 
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turhautumisen syytä, molempien joukkueiden syyllisyyttä konfliktiin tai tuomalla 

esiin yhteinen intressi pelin sujuvasta läpiviennistä. (Brown, 1983).  

Erotuomarin väliintulot voivat kohdistua pelaajaan tai joukkueeseen, pelaajien tai 

joukkueiden välisiin suhteisiin sekä pelaajan tai joukkueen suhteeseen häneen. 

McLaughlinin ym. (1991) johtajia koskevan havainnon mukaisesti 

jalkapalloerotuomari usein yhdistelee eri toimenpiteitä aloittaen keskustelevammalla 

tyylillä ja siirtyen kohti painostamista aiempien keinojen ollessa riittämättömiä. 

Tuomarin puuttuminen joukkueiden väliseen konfliktiin parantaa usein niiden välistä 

kommunikaatiota (Shaw, 1985) ja puuttumiseen ollaan tyytyväisempiä kuin 

tilanteeseen, jossa tuomari ei tekisi sitä. Tämä johtuu siitä, että tuomari viestii 

väliintulollaan hänen kokemaansa tarvetta muuttaa tapahtumien kulkua. Väliintulo 

myös palauttaa kontrollia, tuomarin oletetaan olevan reilu ja hänellä on usein kyky 

ottaa molempien kannat huomioon (Wall & Callister, 1995). Tuomarin väliintulo 

tapahtuu myös tilanteissa, jotka eivät vielä ole vakavia, mutta joihin täytyy puuttua. 

Tällainen voi olla kahden pelaajan toisiin kohdistuva kevyt töniminen pelin ollessa 

poikki. 

Organisaatiokontekstin tutkimuksesta tuttu konfliktinhallinnan muoto, neuvonanto, 

on myös nähtävissä erotuomarin toiminnassa. Se on etenkin konfliktin eskaloitumista 

proaktiivisesti ehkäisevää, ohimennen tapahtuvaa puhetta, joka on Wallin ja 

Callisterin (1995) kuvailun mukaisesti väliintuloja epämuodollisempaa, 

vapaaehtoisempaa ja antaa vähemmän valtaa kolmannelle osapuolelle. Tuomarin 

pystyessä halutessaan myös tiukempiin, kiistan lopputuloksen määrittäviin toimiin on 

hänen neuvonantonsakin taustalla enemmän määräämisvaltaa, sillä sen mennessä 

kuuroille korville on seuraavaksi luvassa vahvempaa puuttumista. Neuvonanto on 

pitkälti joukkueiden konfliktinhallinnan tukemista ja kommunikaation parantamista 

(Fisher 1990). 

Enemmän määräysvaltaa toteuttava, tuomarin toimintaan rinnastettavissa oleva 

konfliktinhallinnan muoto on tavanomainen sovittelu. Siinä erotuomari määrittää 

konfliktin lopputuloksen itsevaltaisesti ja haluamillaan metodeilla muuten väliintuloa 

muistuttavassa tilanteessa. (Wall & Callister, 1995.) Tätä keinoa erotuomari käyttää 

vasta tarvitessaan sitä ja pyrkii neuvonannolla sekä väliintuloilla ehkäisemään tämän 
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tarvetta. Kuitenkin tilanteita, joissa osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 

erotuomarin tuesta huolimatta ja joissa erotuomari vasten toisen osapuolen 

suostumusta tekee itsevaltaisen päätöksen, tulee lukuisia joka ottelussa. Pelaaja 

saattaa ajaa tarkoituksella konfliktia tuomarin vahvaa puuttumista vaativaan 

solmuun, jos hän näkee sovittelussa mahdollisuuksia, kuten vastapelaajan toinen 

varoitus nahistelusta. Joukkueet myös ovat näissä tilanteissa järkkymättömiä 

vaatimuksissaan pyrkien kääntämään lähtöasetelmia itselleen edullisemmiksi 

(Wheeler, 1978).  

Erotuomarin konfliktinhallinnan yritykset toimivat useimmiten ainakin jollakin 

tasolla lieventäen konfliktin intensiteettiä tai ehkäisten eskaloitumista. Tästä on 

osoituksena tuomariin skeptisesti suhtautuvien joukkueidenkin erotuomarin 

konfliktinhallintaa vaativat pyynnöt, jotka tehdään ottelun konfliktien edetessä 

heidän mielestään huolestuttavaan suuntaan. Kuitenkin tuomarin konfliktinhallintaan 

liittyy useita riskejä. Hän voi häiritä itsestään kohti ratkaisua liikkuvaa prosessia 

(Deutsch, 1990), esimerkiksi ottamalla jo rauhoittuneessa tilanteessa kaksi äsken 

riidellyttä pelaajaa luokseen ja heidän kanssa keskustellessaan herättämällä jo 

sivuutetun väittelyn uudestaan eloon. Tuomari saattaa myös käyttää liiallista voimaa 

konfliktinhallinnassa. Tällainen tilanne voi olla pieni sanaharkka pelaajien välillä, 

josta erotuomari varoittaa molempia pelaajia saaden omalla toiminnallaan tilanteen 

vaikuttamaan todellisuutta suurimerkityksellisemmältä. Esimiehelle tyypillisesti 

erotuomari sortuu myös konfliktinhallinnan virheisiin, kuten pyytämällä varoituksen 

saavaa, tuomarille vihaista pelaajaa käsimerkein luoksensa varoituksen antamista 

varten. Pelaaja saattaa tällöin kieltäytyä tulemasta, mikä vuorostaan syventää 

erotuomarin ja pelaajan välistä konfliktia. Deutschin suosittelun mukaisesti näiltä 

ongelmilta voidaan välttyä, jos tuomari hankkii ensin perusteellisen tiedon konfliktin 

aiheesta (tarpeen tullen myös avustavilta erotuomareilta), työskentelee yhdessä 

molempien osapuolten kanssa vaikuttaakseen puolueettomalta ja johdattelee 

joukkueet vähintään keskusteluyhteyteen toistensa kanssa. Tietoisuus konfliktin 

aiheesta on aiemmin kuvaillun mukaisesti elintärkeää uskottavalle toiminnalle, joten 

tuomarin tulee pyrkiä aina siihen, vaikka sen hankkiminen pitkittäisi päätöstä.  
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6 MANAGERIAALISET IMPLIKAATIOT 

6.1 Kirjallisuuden suositukset 

Wall ja Callister (1995) suosittelivat johtajia proaktiivisesti ehkäisemään konfliktien 

syntymistä. Tutkimukset eivät tue ”terveen kilpailun” positiivisia vaikutuksia, vaan 

näkevät sen aiheuttavan konflikteja tarpeettomasti. Huomiota tulisi kiinnittää 

enemmän mahdollisiin tulevien konfliktien aiheisiin, esimerkiksi vähentämällä 

risteävät tavoitteet omaavien henkilöiden riippuvuutta toisistaan. Jos konflikti taas on 

päässyt jo syntymään, tulee huomata, että alkuperäisen syyn käsittely harvemmin 

riittää konfliktin seurauksien alkaessa näkyä. Alkuperäisen syyn poistamisen tuotto-

odotus ei konfliktin alettua ole enää välttämättä positiivinen. Sen sijaan kannattaa 

keskittyä poistamaan syntynyttä epäluottamusta, negatiivisia attribuutioita ja 

eskaloitumisen riskiä. (Wall & Callister, 1995.) 

Jos johtaja kykenee tunnistamaan konfliktin aiheet, niitä kannattaisi pyrkiä 

karsimaan kohti hallittavissa olevaa kokonaisuutta. Kuitenkin liiallista asioiden 

yksinkertaistamista ja ulosjättämistä pitää välttää. Sen mennessä liiallisuuksiin voi 

konfliktinhallintaan pyrkivä osapuoli loukata osallista jättämällä tälle tärkeitä asioita 

ulos koko prosessista. Tämän jälkeen tulisi järjestää vaihtokauppoja eri osa-alueilla, 

joissa pienemmän menetyksen kokeva myöntyy isomman hyödyn voittamisella 

saavalle. Konfliktinhallinnan menetelmien osalta käytännönläheistä yrityksellä ja 

erehdyksellä etenemistä suositellaan, kunnes konflikti lieventyy tai katoaa. Tämä on 

senkin takia tarpeen, että konfliktikirjallisuus tarjoaa valitettavan epäselvän kuvan 

siitä, mitkä hallinnan menetelmät toimivat tehokkaasti. Yrityksen ja erehdyksen 

kautta eteneminen on loogista myös siksi, että useat konfliktinhallinnan metodit ovat 

vahvasti kontekstisidonnaisia. Konfliktin taustalla olevien rakenteiden muuttamista 

suositellaan myös. (Wall & Callister, 1995.) 

Konfliktinhallinnassa johtajat usein juuttuvat miettimään pelkästään sen ratkaisua, 

vaikka Tylerin (1991) mukaan menettelytapojen oikeudenmukaisuus on osapuolille 

myös erittäin tärkeää. Osapuolet odottavat reilua kohtelua ja heidän kantansa 

huomioimista. Näiden elementtien puuttuessa osapuolten välinen konflikti saattaa 

muuntautua osapuolen ja esimiehen väliseksi konfliktiksi. Tämän välttämiseksi 
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esimiehen on suositeltavaa keskustella molempien osapuolten kanssa korostetun 

syvällisesti, kysyä ulkopuolisilta vahvistusta konfliktinhallinnan menetelmille ja 

konsultoida osapuolten edustajia. Konfliktinhallinta kykynä on opetettavissa ja se voi 

kehittyä, joten se on mahdollista delegoida alaisille, etenkin henkilöstöosastolle. 

Tämä voi olla hyödyllistä konfliktinhallinnan ollessa erittäin kuluttavaa ajan ja 

resurssien osalta. Siksi johtajan toimiessa yksin voivat tulokset olla hyvin rajallisia. 

6.2 Riittävä tietoisuus konfliktin aiheista ja syistä 

Johtajan konfliktinhallintayrityksien pohjalla tulee olla riittävä tietoisuus aiheesta. 

Vaikka konfliktinhallinnalla olisi kiire, tulisi johtajan ensin analysoida konfliktia ja 

löytää sen aihe (Rahim & Bonoma, 1979). Jos hän ei onnistu siinä itse, tulee hänen 

hankkia tietoa muilta sitä mahdollisesti omaavilta työntekijöiltä. Tietoisuus aiheesta 

luo alaisille ammattimaisen ja tilannetietoisen kuvan johtajasta, jolloin hänen 

tekemät päätöksetkin todennäköisemmin hyväksytään. Johtaja myös tekee omasta 

työstään helpompaa taustatietojen hankkimisella, kun hänen ei tarvitse kokea suurta 

epävarmuutta tiedoistaan. Myöskään huonosta tilannetietoisuudesta johtuva 

konfliktin transformaatio hänen ja alaisten välille ei ole yhtä todennäköistä. Jos aihe 

on moninainen ja aiheuttanut jo useita seurauksia, voi olla hyödyllistä lähteä 

käsittelemään tapahtumia kronologisessa järjestyksessä, jolloin tapahtumien syy-

seuraussuhteet pysyvät selvinä, eikä aiempien asioiden jatkumona tapahtuneita 

seikkoja nosteta liialliselle jalustalle.  

Jos johtaja ei tiedonhankintayrityksistään huolimatta saavuta luotettavaa tietopohjaa 

konfliktin aiheesta ja syistä, ei hänen kannata käsitellä niitä. Tällöin riski pahentaa 

konfliktia hallinnan virheillä on liian suuri ja huomio kannattaa ennemmin keskittää 

osapuolten välisten negatiivisten taktiikoiden vähentämiseen, heidän 

kommunikoinnin parantamiseen ja jaetun vastuun edistämiseen. Esimiehen on 

tällaisessa tilanteessa viisasta selventää osallisille, että hän ei yrityksistä huolimatta 

tiedä alkuperäistä syytä ja aihetta. Tällä vältetään osallisten harhaluulo, että johtaja 

tietää tapahtumat, mutta ei syystä tai toisesta puutu niihin. On myös jatkon kannalta 

hyödyllistä selventää, että oli konfliktin syy mikä tahansa, esimies ei hyväksy sen 

pohjalta oikeutettuja negatiivisia strategioita missään muodossa. 
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6.3 Konfliktin transformaatio 

Smithin (1989) kuvailemassa transformaatiossa konflikti siirtyy osapuolten A ja B 

väliltä toisen niistä ja osapuoli C:n välille. Toinen vaihtoehto on siirtymä A:n ja C:n 

tai B:n ja C:n väliltä A:n ja B:n välille. Tämä edellyttää, että sekä A ja B ovat C:stä 

riippuvaisia. Tällaisia ”kolmipyöriä” on organisaatiokontekstissa lukemattomia. 

Transformaatio on yleisesti ottaen ei-toivottu tapahtuma, koska se katsontakulmasta 

riippuen laajentaa konfliktia tai luo uusia sellaisia. Transformaatioon johtavat usein 

kolmannen osapuolen yritykset hallita konfliktia, etenkin niiden sisältäessä virheitä. 

Tällaisia voivat olla hallinnan aloittaminen puutteellisin tiedoin konfliktin aiheesta 

tai osapuolten pakottaminen yhteistyöhön, kun heidän olisi hyvä rauhoittua erillään.  

Konflikti osapuolten välillä voi parantaa hetkellisesti niiden suhdetta esimieheen, 

sillä konflikti lisää usein kommunikointia ulkopuolisten kanssa (Bergman & 

Volkema, 1989). Toisaalta johtajan liittyessä tilanteeseen myös transformaation riski 

kasvaa osapuolen kanssa konfliktista keskusteltaessa. Transformaation 

mahdollisuudesta tietoinen johtaja voi kuitenkin yrittää käyttää sitä myös hyväkseen. 

Jos alaisten tai osastojen välinen konflikti omaa tuhoisia seurauksia, kuten 

tuottavuuden selvää laskua, voi johtaja pyrkiä siirtämään konfliktin toisen osapuolen 

ja itsensä välille siihen pyrkivillä hallintayrityksillä. Vaikka konflikti ei katoaisi 

osapuolten väliltä, voi pääasiallinen huomio tällöin kiinnittyä ainakin hetkellisesti 

kolmannen osapuolen kanssa syntyneeseen konfliktiin. Johtajan ja alaisten konflikti 

voi kuitenkin omata muita tuhoisia seurauksia, kuten työmotivaation laskua. Siksi 

hedelmällisempi transformaatioyritys olisi delegoida konfliktinhallinta 

henkilöstöosastolle tai jollekin muulle neljännelle taholle pyrkien transformoimaan 

konfliktia uuden tahon ja osapuolen välille, jos mahdollisen uuden konfliktin 

seuraukset organisaation tavoitteille eivät olisi yhtä merkittävät.  

6.4 Harkittu konfliktinhallinnan aloitus 

Aiemmin kuvaillun mukaisesti kolmannen osapuolen konfliktinhallintaan liittyy 

useita riskejä, joista yksi on konfliktin transformaatio. Muita ovat konfliktin 

pahentaminen hallinnan virheillä, jo ratkaisua kohti liikkuvan prosessin 

häiritseminen, liiallinen voimankäyttö, omien intressien sisällyttäminen konfliktin 
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ratkaisuun (Deutsch, 1990), konfliktin merkityksen korostaminen yliampuvilla 

hallintakeinoilla ja tilanteeseen tuleminen huonoilla taustatiedoilla. Jos nämä riskit 

ovat suuret ja niiden toteutuminen aiheuttaisi myrkyllisiä seurauksia, ei johtajan 

välttämättä kannata harjoittaa konfliktinhallintaa. Tällöin tilanteen ylenkatsominen 

voi toimia kannanottona sen turhuuteen tai tähdätä konfliktin hiipumiseen ajan 

myötä. Tämä voi olla huomattavasti parempi vaihtoehto kuin riskillä tehdyt 

hallintayritykset, jotka voivat viedä osapuolet yhä syvemmälle konfliktin pyörteisiin.  

Toinen vaihtoehto tällaisessa tilanteessa on konfliktin seurauksiin keskittyvä 

konfliktinhallinta. Tällöin huomio kiinnitetään osapuolten välisen kommunikaation 

parantamiseen, käytettyjen negatiivisten strategioiden vähentämiseen ja edistämään 

jaettua vastuuta konfliktista (Tjosvold, 1989). Tämä on lähtökohtaisesti täydellistä 

ylenkatsomista parempi vaihtoehto, sillä kontrolloimaton konflikti voi eskaloitua 

yllättävillä tavoilla ja johtaa impulsiiviseen, tunnepohjaiseen käytökseen.  

6.5 Yhteisistä uhista yhteisiä tavoitteita 

Sherifin ym. (1961) mukaan johtaja voi hyödyntää yhteisiä huolia luodakseen 

yhteisiä tavoitteita, jotka pakottavat konfliktin osapuolet yhteistyöhön. Tämä tavoite 

voi olla joko jonkun molemmille haitallisen tapahtuman välttäminen tai molempia 

hyödyttävän saavutuksen tavoittaminen. Välttämiseen tähtäävä tavoite voi olla 

tarpeen, jos konflikti on todella tunnelatautunut ja syvä, eikä osapuolilla ole 

minkäänlaista halua toimia yhdessä. Silloin uusien asioiden saavuttaminen ei 

välttämättä motivoi toisiaan halveksuvia osapuolia tarpeeksi, mutta asioiden 

nykytilan huonontuminen voi näin tehdä. Tämän kautta voidaan mahdollisesti 

rakentaa parempaa kommunikointia ja suhdetta, joiden pohjalta voidaan ehkäpä 

myöhemmin alkaa toimia kohti yhteisiä saavutuksia.  

6.6 Pelinlukutaito 

Jalkapalloerotuomarin ennakoivan johtamisen edellytyksenä toimii siis hänen 

pelinlukutaitonsa, jolla viitattiin kykyyn ennakoida pelin painopisteen muutoksia ja 

pelaajien reaktioita tietynlaisiin tilanteisiin. Organisaatiokontekstissakin termi 

pelinlukutaito kuvaa hyvin johtajan kykyä ennakoida hänen alaistensa toiminnan 
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kehityssuuntia ja alaisten reaktioita tiettyihin organisaation tapahtumiin, kuten 

palkankorotukseen tai yritystä uhkaaviin irtisanomisiin. Organisaatiokontekstissa 

konfliktiprosessin eteneminen on usein hitaampaa ja se sisältää toimintamallien 

harkintaa toisin kuin jalkapallossa, joten johtajalle jää hieman enemmän aikaa 

pelinlukuun. Sitä joka tapauksessa tarvitaan, jotta esimies pystyy proaktiivisesti 

vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin ja valmistamaan omaa reaktiotaan niiden 

tapahtumisen varalta. Organisaatiokontekstissakaan kaikki alaisten reaktiot eivät ole 

ennakoitavissa tai sitä kautta muokattavissa, mutta ennakoimalla osan niistä johtaja 

pystyy välttämään puhtaan reaktiivista toimintaa. Tällöin hänellä on enemmän 

resursseja käytettävänään ennalta-arvaamattomiin tapahtumiin, kun ennakoitavissa 

olleisiin hän on jo valmistautunut.  

Lähes kaikilla jalkapallotuomareilla on vuosien pelaajatausta, mikä helpottaa heidän 

pelinlukuaan. He ovat itse olleet pelaajan asemassa; he ovat muuttaneet itse pelin 

suuntaa, olleet itse rikkovana osapuolena ja kokeneet erilaisten rikkeiden kohteeksi 

joutumisen aiheuttamat tunnetilat. Omakohtaisen kokemuksen kautta he osaavat 

ennakoida paremmin kenttätapahtumia. Organisaatiossa johtajan oma tausta 

alempien tasojen työtehtävistä on myös erittäin hyödyllistä. Silloin hän on paremmin 

tietoinen alemman tason toimintamalleista, ongelmista ja kirjoittamattomasta 

kulttuurista. Työntekijöiden asemaan asettuminen on myös tällöin huomattavasti 

helpompaa. Organisaation alempien tasojen toimintaan voi toki ajan myötä tutustua 

ja opetella ymmärtämään sitä, mutta tämä ei ole sama asia kuin siellä työskentely 

kokien asema omakohtaisesti. Tämän takia eri tasojen johtajien nimeäminen 

yrityksen sisältä on loogista, koska omakohtainen ymmärrys eri organisaatiotasoilta 

tarjoaa hyvät edellytykset pelinlukutaidolle.  

6.7 Konfliktin johtamisesta sen ohjaamiseen 

Jalkapallotuomarin perimmäinen tavoite on ottelun sujuva läpivienti sääntöjen 

puitteissa. Hänen tarkoituksensa ei ole varastaa pääroolia itselleen, vaan palvella itse 

ottelua. Jos erotuomari pysyy läpi ottelun melko näkymättömissä, on se usein 

indikaatio ottelun sujuvasta läpiviennistä, erotuomarin onnistumisesta ja hyvin 

toimineesta ennakoivasta johtamisesta.  
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Organisaatiokontekstissa tilanne on usein hyvin erilainen. Johtajille on tyypillistä 

pyrkiä näyttämään asemansa alaisilleen olemalla paljon esillä ja korostamalla omaa 

rooliaan organisaation keskeisissä tapahtumissa. Konfliktitilanteessa tämä voi näkyä 

pyrkimyksenä vahvaan asemaan konfliktin johtajana ja sen yläpuolella olevana 

tahona. Esimiesaseman korostamiseksi johtaja saattaa myös sisällyttää omat 

intressinsä konfliktin ratkaisuun tai käyttää tarpeettoman paljon voimaa konfliktin 

lopettamiseksi. Nämä ovatkin kolmannen osapuolen konfliktinhallinnan yleisimpiä 

virheitä. (Rubin 1994.) Tjosvold (1989) kehottaa johtajia ensiksi määrittämään oma 

roolinsa konfliktissa, yrittämään parantaa kommunikaatiota, vähentämään käytettyjä 

negatiivisia strategioita, kannustamaan kohti jaettua konfliktinhallintaa ja jättämään 

tilaa muutoksille sekä lopulliselle ratkaisulle. Tämä suositus ei viittaa itseä 

korostavaan ”konfliktin omistamiseen”, vaan enemmänkin selkeän roolin kautta 

tapahtuvaan osapuolten ohjailuun ja heidän vastuun lisäämiseen omalla johtamisella. 

Konfliktin ohjaaminen onkin osuvampi kuvaus esimiehen roolista kuin konfliktin 

johtaminen.  

Tarpeeton johtajan esilläolo vie häneltä työkaluja tulevia hallintarpeita silmällä 

pitäen. Jos esimies johtaa intensiteetiltään köykäisiäkin konflikteja aggressiivisesti, 

tulee tästä käytöksestä alaisille normaalia. Tällöin vakavamman konfliktin ilmetessä 

esimiehen intensiivinen johtaminen ei välttämättä ole enää tehokasta, koska se ei 

eroa normaalista konfliktinhallinnasta ja työntekijät ovat tottuneet siihen. Jos taas 

esimies toimii lähtökohtaisesti melko näkymättömissä ohjaillen normaalin tasoisia 

konflikteja taustalta tai vähemmän itsevaltaisilla metodeilla, on hänellä niin sanotusti 

vielä suurempia konfliktinhallinnan kortteja hihassaan. Tällöin hän voi intensiteetin 

noustessa nousta normaalista poikkeavasti itse esiin johtaen tilannetta vahvemmin ja 

täten toiminnallaan viestiä konfliktin poikkeuksellisuutta ja ottaa kantaa siihen, ettei 

hän hyväksy sitä. Tällöin hänen toimintansa kullakin konfliktin tasolla toimii alaisille 

indikaattorina siitä, kuinka vakavasta tilanteesta puhutaan. Tällöin vältytään tilanteen 

suurentelulta ylimitoitetuilla hallintametodeilla.  

Tarpeettoman esilläolon, voimankäytön ja liian innokkaan konfliktinhallinnan 

välttäminen on organisaatiokontekstissa hyödyllistä. Jalkapalloerotuomarin 

tärkeimmästä tavoitteesta voisikin johtaa myös organisaatiokontekstiin tavoitteen, 

joka ohjaisi johtajan toimintaa konfliktitilanteissa ja muutenkin. Tämä tavoite on 
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”organisaation toimintojen sujuva läpivienti organisaation tavoitteita seuraten”. 

Tämä huomioisi johtajan roolin organisaation palvelijana ja sisältäisi pyrkimyksen 

kohti toimintojen läpivientiä ilman tarpeettomia episodeja. Johtajan tuleekin tämän 

tavoitteen pohjalta astua vahvasti esiin vain silloin, jos vähemmän organisaation 

toimintaan puuttuvat metodit eivät riitä toiminnan sujuvan läpiviennin 

varmistamiseen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Konfliktin vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä suuntaan eikä toiseen. Yksilötasolla on 

usein nähtävissä turhautumisen kasvua ja heikentyneitä suorituksia (Bergman & 

Volkema, 1989). Tämä tekee alaisen johtamisesta yleensä haastavampaa, kun 

heikentynyt suoritus ja turhautuminen alkavat lisätä toisiaan kehämäisesti. 

Vastapuolen toimintaa demonisoidaan negatiivisessa tunnetilassa eikä toisen 

osapuolen näkökulmia edes yritetä ymmärtää. Tästä kaikesta seuraa Wallin ja 

Callisterin (1995) mukaan vihamielisempää kommunikaatiota. Kaikkiin konfliktin 

osapuoliin kohdistuu protestointia ja yleistä epäjärjestystä syntyy (Schelling, 1980). 

Konfliktin epätoivottu vaikutus on myös negatiivisten emootioiden seurauksena 

tapahtuva fyysinen voimankäyttö (Sternberg & Dobson, 1987), jolla puolustaudutaan 

koettua uhkaa vastaan tai osoitetaan tuomitsevuutta (Wall & Callister, 1995). Tämän 

vastakohtana tunneryöppy voi johtaa myös passiiviseen käytökseen, kuten välttelyyn 

(Bergman & Volkema, 1989). Passiivista käytöstä ilmenee etenkin vihamielisempien 

käytösmallien aiheuttaessa välitöntä, suurimerkityksellistä haittaa. Konfliktia seuraa 

myös osapuolten ja hallintaan pyrkivän tahon johtajuusrakenteiden muuttuminen 

autoritäärisemmiksi: itsevaltaisemmiksi ja käskevämmiksi (Pruitt & Rubin, 1986). 

Tähän liittyy myös ryhmien tiivistyminen ja ulkopuolisiin toimijoihin kohdistuvien 

riippuvuuksien minimointi (Wall & Callister, 1995). Tämä tekee kolmannen tahon 

konfliktinhallintayrityksistä huomattavasti haastavampia. 

Sanaan liittyvästä negatiivisesta sävystä huolimatta konfliktilla on myös useita 

positiivisia vaikutuksia. Ne ovat ennen kaikkea ennaltaehkäiseviä. Konflikti voi 

parantaa osapuolten suhdetta ulkopuolisiin sen lisätessä kommunikointia heidän 

kanssaan (Bergman & Volkema, 1989). Tämä on ennaltaehkäisevää siinä mielessä, 

että suhteiden parantuminen voi luoda arvoa liiketoiminnalle, mutta myös ehkäistä 

tulevia konflikteja kyseisten ulkopuolisten kanssa. Vaikka tällainen konflikti 

syntyisikin, olisi motivaatio asian korjaamiselle suurempi, toista osapuolta koskeva 

epätietoisuus vähäisempää ja ratkeaminen todennäköisempää (Ephros & Vassil 

1993). Alkuperäisen konfliktin ratketessa osapuolten silmissä oikeudenmukaisesti 

voi samansuuntaisia vaikutuksia olla havaittavissa myös heidän välillä. Ongelmat 

otetaan jatkossa aktiivisemmin käsittelyyn ja vanhoja ideoita haastetaan (Cosier & 
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Dalton, 1990). Osapuolten ongelmanratkaisu- ja konfliktinhallintakyky kehittyvät, 

mikä tekee jatkossa konflikteista epätodennäköisempiä, kun taas niiden syntyessä 

ratkeaminen on todennäköisempää.  

Etenkin keskitasoinen konflikti voi ennaltaehkäistä vakavampien syntymistä (Coser, 

1956). Se voi purkaa kasvamassa olevia jännitteitä esimerkiksi lievän väkivaltaisen 

selkkauksen kautta ja laskea samalla konfliktin tunnetilaa osapuolten ”päästäessä 

höyryjä ulos”. Jos konflikti on jo syntynyt ja se on etenemässä kohti eskaloitumista 

tai muuten kovaa intensiteettiä, voi johtaja pyrkiä aiheuttamaan keskitason 

selkkauksen. Hän voi vaikkapa tarjota riidan keskiössä oleville alaisille areenan 

keskitason konfliktiin järjestämällä vain heidän kanssaan kokouksen asiasta ja 

käsittelemällä osapuolille tärkeitä aiheita. Myös äärimmäiset konfliktit voivat toimia 

samalla tavoin tulevia, vakavampia yhteydenottoja ehkäisevinä, mutta silloin 

positiiviseen kokonaisvaikutukseen vaaditaan suuria uhkia konflikti huomiotta 

jätettäessä. Konfliktit myös nostavat johtajan valmiustilaa toimia tilanteen tullen ja 

ne voivat tätä myöten johtaa parempiin päätöksiin tai nopeampaan toimintaan 

valmistautumisen kautta.  

Wallin ja Callisterin (1995) mukaan tutkimukset eivät tarjoa mitään todisteita 

konfliktin lietsomisen eduista. Yksittäisillä osa-alueilla vaikutus voi olla positiivinen, 

mutta kokonaisvaikutus on lähes poikkeuksetta negatiivinen laajojen, jatkumoja 

aiheuttavien haittavaikutusten takia. Edellä mainitussa ennaltaehkäisevän konfliktin 

tilanteessa taustaoletuksena on se, että konflikti on jo olemassa tai taustalla kytee 

jännite, joka ennen pitkää purkautuisi jossain muodossa. Tällöin johtaja ei siis itse 

luo konfliktia vaan pyrkii kontrolloimaan proaktiivisesti muotoa, jossa väistämätön 

konflikti tulee tapahtumaan. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta johtajan tulee välttää 

konflikteja kohtuuden rajoissa ja pyrkiä täten varmistamaan organisaation toiminnan 

eteneminen kohti sen tavoitteita. Ennakoivan johtamisen harjoittaminen onkin 

keskeisessä asemassa konfliktien ehkäisyssä ja niiden proaktiivisessa käsittelyssä.  

Onnistuneesta ennakoivasta johtamisesta ja henkilöjohtamisesta huolimatta konfliktit 

ovat väistämättömiä. Siksi tilannejohtamiseksi laskettavissa oleva konfliktinhallinnan 

kyky on jokaiselta johtajalta vaadittava ominaisuus. Se tekee todennäköisemmäksi 

konfliktien ratkeamisen molempia osapuolia jollain tasolla tyydyttävällä tavalla ja 
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siten mahdollistaa konfliktin positiivisten vaikutusten, kuten kehittyneen 

ongelmanratkaisukyvyn ja osapuolien välisen kommunikointikanavan, syntymisen 

(Wall & Callister, 1995). Tilannejohtaminen on luonteeltaan huomattavasti enemmän 

reaktiivista kuin ennakoiva johtaminen, vaikka yksittäisen tilanteen sisällä 

suoritettavassa tilannejohtamisessa on myös proaktiivisia elementtejä, kuten 

konfliktin intensiteetin rauhoittaminen jatkoa varten. Kuitenkin tilannejohtamisen 

syvin luonne on reaktiivinen: se on jo tapahtuneeseen tilanteeseen reagoimista 

optimilla tavalla. Tämän takia huonoilla proaktiivisilla kyvyillä varustettu hyvä 

tilannejohtaja ei ole välttämättä hyvä konfliktinhallitsija tai johtaja, sillä hänellä voi 

huonosta ennakointikyvystä johtuen olla usein käsissään sekasortoinen johdettava 

kokonaisuus. Tilannejohtamiseen kiinnitetäänkin usein liikaa huomiota verrattuna 

proaktiivisempiin toimintamalleihin ja organisaatioissa tulisikin kysyä konfliktin 

jälkeen kysymys, jonka erotuomaritarkkailija kysyy jalkapallotuomarilta ottelun 

jälkeen, jos konflikteja syttyi: ”Olisiko tämä konflikti ollut vältettävissä?” 

Vastaavien tilanteiden ehkäisy jatkossa ansaitsee samanlaisen huomion, kuin tehdyn 

tilanteenhallinnan analysointi.  

Kuten aiemmin on todettu, ennakoiva johtaminen on proaktiivista tuleviin 

tapahtumiin vaikuttamista. Sen edellytys on pelinlukutaito, joka 

organisaatiokontekstissa tarkoittaa kykyä ymmärtää osallisten tunnetiloja ja 

tilanteelle tyypillisiä toimintamalleja. Pelinlukutaidon pohjaksi tarvitaan useimmiten 

omakohtaista kokemusta osallisten asemasta. Ennakoivan johtamisen taito on suuri 

vahvuus, jonka avulla esimies pystyy siirtymään puhtaan reaktiivisesta 

toimintatavasta kohti tulevien tapahtumien muovaamista ja niiden seurauksiin 

valmistautumista. Tällöin konfliktien sattuessa johtajan kognitiiviset resurssit eivät 

ole yhtä ylikuormitettuja kuin puhtaan reaktiivisessa toiminnassa, sillä hän on 

valmistautunut mahdollisiin skenaarioihin ja luonut jo vähintään toimintamallien 

aihioita valmiiksi.  

Tässä kandidaatintutkielmassa johtamisen tarkasteluun käytetyt osa-alueet, 

tilannejohtaminen ja ennakoiva johtaminen, ovat eri termejä, mutta niillä on myös 

yhtymäkohtia. Esimerkiksi esimiehen huomautus työntekijälle tämän jatkuvasta 

myöhästelystä on molempien johtamisen osa-alueiden risteämäkohdassa. 

Tilannejohtamista siinä on reagoiminen tapahtuneisiin seikkoihin ja niihin 
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puuttuminen teknisesti, tilanteen vaatimalla tavalla. Ennakoivaa johtamista 

tilanteessa on esimiehen päätös pyrkiä ehkäisemään tulevaa myöhästelyä ja siitä 

seuraavia vakavampia rangaistuksia puuttumalla hänen havaitsemaansa jatkumoon 

ajoissa. Esiteltyjen johtamisen osa-alueiden ollessa osittain risteäviä kokonaisuuden 

osia voisi niiden kuvaamiseen soveltua paremmin joku toinen termi kuin johtamisen 

osa-alue. Tilannejohtaminen ja ennakoiva johtaminen voidaan nähdä pikemminkin 

johtamisen fokusalueina tai tavoitteina.  

Konfliktinhallinnassa tarvitaan sekä pehmeämpiä konfliktin ohjaamiskeinoja että 

itsevaltaista voimankäyttöä. Kun voimakkaampien metodien käyttö on harkittua ja 

kynnys siihen on kohtalainen, niiden teho vaikuttaa olevan liiallista käyttöä 

suurempi. Voimakeinojen tarve vaikuttaa olevan vahvasti olosuhteista riippuvaista. 

Silti näiden skaalan ääripäiden, pehmeiden ja autoritääristen keinojen, suhde tarjoaisi 

mielenkiintoisen aiheen tulevalle tutkimukselle. Erilaisten hallintakeinojen kaavojen, 

kuten etenemisen yhdestä hallintakeinosta toisen kautta kolmanteen, tutkiminen voisi 

myös tarjota arvokasta tietoa konfliktinhallinnan tueksi. Tutkijat tyytyvät toteamaan, 

että yrityksen ja erehdyksen kautta etenemisen rooli on vahva tieteen tarjotessa vähän 

suosituksia toimivista metodeista ja niiden käytön ollessa vahvasti 

kontekstisidonnaista (Wall & Callister, 1995). Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, 

että konfliktinhallinnan menetelmien tutkiminen tarkkaan rajatussa kontekstissa voisi 

tarjota johtajille hyödyllistä informaatiota. Kaikkia tarvittavia konteksteja on 

luonnollisesti mahdotonta kattaa, mutta yleisesti toistuviin olosuhdetekijöihin 

perehtyminen voisi viedä konfliktinhallinnan tutkimusta enemmän suosittelevaan 

kuin kuvailevaan suuntaan.  
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