
Vaihtoehtoiset ka ytta ytymismallit 

Epävarma 
Epävarma tai alistuva käytös sisältää toisten toiveisiin myöntymisen omien oikeuksien ja tarpeiden kustannuksella. Et 

ilmaise omia tunteitasi tai kerro omista haluistasi muille. Lopputuloksena muut eivät ole tietoisia tunteistasi ja 

haluistasi (eivätkä näin ollen voi olla vastuussa niihin vastaamisesta). Alistuvaan käytökseen kuuluu myös syyllisyys – 

tai tunne tunkeilemisesta – kun yrität pyytää haluamaasi. Jos annat muille viestin siitä että et ole varma oikeudestasi 

ilmaista tarpeitasi, he usein sivuuttavat ne. Pelokkaat ja ahdistukseen taipuvaiset ihmiset ovat usein alistuvia koska, 

kuten aiemmin mainittu, he ovat liiaksi sitoutuneet olemaan ”mukavia” tai ”miellyttäviä” kaikkia kohtaan. Tai he 

voivat pelätä että heidän tunteidensa avoin ilmaiseminen etäännyttää puolison tai läheisen josta he kokevat 

olevansa riippuvaisia. 

Hyökkäävä 
Hyökkäävä käytös toisaalta voi sisältää vaativalla tai vihamielisellä tavalla kommunikoimista. Hyökkäävät ihmiset 

eivät yleensä ole herkkiä toisten oikeuksille ja tunteille ja pyrkivät saavuttamaan haluamansa kiristyksen ja 

pelottelemisen kautta. Hyökkäävyys onnistuu voimankäytöllä, usein luoden vihollisia ja yhteenottoja matkan 

varrella. Se usein asettaa toiset puolustuskannalle, ohjaten heitä ennemminkin vetäytymiseen tai vastahyökkäykseen 

kuin yhteistyöhön. Esimerkkinä hyökkäävä tapa kertoa halusta saada tietty työtehtävä suoritettavaksi olisi: ”Tuo 

työtehtävä on minun. Jos edes katsot pomoa kun hän ottaa sen esille kokouksessa, tulet katumaan.” 

Passiivis-aggressiivinen 
Vaihtoehtona avoimelle hyökkäävyydelle monet ihmiset ovat passiivis-aggressiivisia. Jos tämä on sinun tapasi, 

asioiden avoimen kohtaamisen sijaan ilmaiset vihantunteitasi peitellysti passiivisena vastarintana. Olet vihainen 

pomollesi, joten myöhästelet töistä. Et pidä puolisosi ehdotuksesta joten viivyttelet tai ”unohdat” koko pyynnön. Sen 

sijaan että pyytäisit tai tekisit mitä haluat, jatkuvasti valitat asioista mitä sinulta puuttuu. Passiivis-aggressiiviset 

ihmiset harvoin saavat mitä tahtovat koska eivät koskaan saa sitä ilmaistua. Heidän käytöksensä jättää usein muut 

ihmiset vihaisiksi, hämmentyneiksi ja kaunaisiksi. Passiivis-aggressiivinen tapa pyytää jotain tiettyä työtehtävää voisi 

olla muiden puutteiden osoittaminen tai työtoverille todettu: ”Jos saisin kiinnostavampia työtehtäviä, voisin päästä 

etenemäänkin.” 

Manipulatiivinen 
Viimeinen epävarma tyyli on manipulatiivinen. Manipulatiiviset ihmiset pyrkivät saamaan haluamansa saamalla 

muut tuntemaan myötätuntoa, sääliä tai syyllisyyttä heitä kohtaan. Sen sijaan että he ottaisivat vastuun omista 

tarpeistaan, he ottavat uhrin tai marttyyrin roolin yrityksessään saada muut huolehtimaan heistä. Kun tämä ei toimi, 

he voivat tulla avoimesti vihaisiksi tai teeskennellä väliin pitämättömyyttä. Manipulaatio toimii vain niin pitkään kun 

sen kohteet eivät huomaa mitä tapahtuu. Manipuloinnin kohde voi tuntea olonsa hämmentyneeksi tai ”hulluksi” 

tähän pisteeseen saakka; jälkeenpäin he tulevat vihaisiksi manipuloijaa kohtaan. Manipuloiva tapa tietyn 

työtehtävän pyytämiseksi töissä olisi kertoa pomolle esimerkiksi: ”Jos saisin tämän työtehtävän, saisin viimeinkin 

vähän arvostusta puolisoltani.” 

Varma 
Varma käytös, erona ylläkuvattuihin tapoihin, sisältää halujen ilmaisemisen (tai kieltäytymisen) yksinkertaisella, 

suoralla tavalla joka ei väheksy, hyökkää tai manipuloi ketään. Ilmaiset tunteesi ja tarpeesi rehellisesti ja suoraan 

säilyttäen samalla kunnioituksen ja huomaavaisuuden muita kohtaan. Pidät huolen itsestäsi ja oikeuksistasi 

pyytelemättä anteeksi tai tuntematta syyllisyyttä. Pohjimmiltaan varma käytös on vastuun ottamista omien 

tarpeidesi täyttämisestä tavalla joka säilyttää muiden ihmisten arvokkuuden. Muut tuntevat asemansa miellyttäväksi 

ollessasi varma, koska he tietävät sinun asemasi. He arvostavat rehellisyyttäsi ja suorapuheisuuttasi. Vaatimisen tai 

käskemisen sijaan varma toteamus on yksinkertainen suora pyyntö, kuten: ”Minä tahtoisin tuon työtehtävän.” 



Tunnista ka ytta ytymismallisi 

Ajattele seuraavia tilanteita yksi kerrallaan. Kuinka tavallisesti hoitaisit tilanteen? Olisiko lähestymistapasi epävarma 

(toisin sanoen et tekisi mitään asian suhteen), hyökkäävä, passiivis-aggressiivinen vai manipulatiivinen – vai 

toimisitko itsevarmasti? Merkitse tapa jolla toimisit eri tilanteissa. Jos sinulla on vähemmän kuin 25 (30:stä) 

’itsevarma’ vastausta, sinulle saattaisi olla hyödyllistä työskennellä itsevarmuutesi kanssa. 

1. Puhelinmyyjä koettaa myydä sinulle jotain mitä et tahdo eikä suostu 
lopettamaan. 
 

E H P M V 

2. Haluat lopettaa toimimattoman ihmissuhteen. 
 

E H P M V 

3. Olet elokuvissa ja takanasi istuvat ihmiset häiritsevät sinua keskustelullaan. 
 

E H P M V 

4. Joudut odottamaan lääkärissä yli 20 minuuttia. 
 

E H P M V 

5. Perheenjäsenesi kuuntelee musiikkia häiritsevän kovaa. 
 

E H P M V 

6. Naapurisi kuuntelee musiikkia häiritsevän kovaa. 
 

E H P M V 

7. Tahdot palauttaa ostoksesi kauppaan ja saada rahasi takaisin. 
 

E H P M V 

8. Joku etuilee sinua jonossa 
 

E H P M V 

9. Ystäväsi on ollut sinulle velkaa pitkään ja tarvitset rahaa. 
 

E H P M V 

10. Saat laskun joka vaikuttaa liian suurelta palveluun nähden. 
 

E H P M V 

11. Korjausmies vaatii maksua mutta on tehnyt työnsä epätyydyttäväsi. 
 

E H P M V 

12. Saat ravintolassa ruokaa joka on raakaa tai palanutta. 
 

E H P M V 

13. Tahtoisit pyytää puolisoltasi suurta palvelusta. 
 

E H P M V 

14. Tahtoisit pyytää ystävältäsi suurta palvelusta. 
 

E H P M V 

15. Ystäväsi pyytää sinulta palvelusta jota et haluaisi tehdä. 
 

E H P M V 

16. Lapsesi/puolisosi/kämppäkaverisi ei tee omaa osuuttaan kotitöistä. 
 

E H P M V 

17. Tahtoisit kysyä kysymyksen mutta pelkäät että sitä pidetään tyhmänä. 
 

E H P M V 

18. Olet ryhmässä ja tahtoisit kertoa mielipiteesi mutta et tiedä kuinka muut 
siihen suhtautuvat. 
 

E H P M V 

19. Tahtoisit aloittaa keskustelun kokoontumisessa, mutta et tunne ketään 
läsnäolijoista. 
 

E H P M V 

20. Olet tupakoivan henkilön vieressä ja savu häiritsee sinua. 
 

E H P M V 

21. Puolisosi käyttäytyy tavalla jota et voi hyväksyä. 
 

E H P M V 

22. Ystäväsi käyttäytyy tavalla jota et voi hyväksyä. 
 

E H P M V 

23. Ystäväsi tulee yllättäen kyläilemään juuri kun olet lähdössä hoitamaan 
asioitasi. 
 

E H P M V 

24. Puhut jollekin jostain tärkeästä mutta hän ei vaikuta kuuntelevan. 
 

E H P M V 

25. Ystäväsi ei saavu sovitulle lounastapaamiselle. 
 

E H P M V 

26. Palautat ostoksen kauppaan ja pyydät rahojasi takaisin. Myyjä väistää 
pyyntösi ja tarjoutuu vaihtamaan tuotteen toiseen. 
 

E H P M V 

27. Olet puhumassa ja joku keskeyttää sinut. 
 

E H P M V 

28. Puhelimesi soi, muttet tahdo vastata. 
 

E H P M V 

29. Puolisosi puhuu sinulle alentavasti kuin olisit lapsi. 
 

E H P M V 

30. Saat aiheetonta kritiikkiä joltain. E H P M V 

 



Varma sanaton viestinta : 

Varman sanattoman viestinnän osa-alueisiin kuuluvat muun muassa: 

 Katso suoraan henkilöä jolle puhut. Alaspäin tai sivulle katsominen välittää viestin siitä että et ole varma siitä 

mitä pyydät. Tämän vastakohta, tiivis tuijotus, ei myöskään ole hyödyllistä koska se voi asettaa 

vastaanottajan puolustuskannalle. 

 Pidä mieluummin avoin kuin suljettu asento. Jos istut, älä risti jalkojasi tai käsiäsi. Jos seisot, seiso suorassa ja 

molemmilla jaloilla. Seiso kasvokkain henkilön kanssa jolle puhut. 

 Kun viestit varmasti, älä peräänny tai liiku kauemmaksi toisesta. 

 Pysy rauhallisena. Vältä kiihtymistä tai tunnekuohuja. Jos olet vihainen, pura vihasi jossain muualla ennen 

kuin yrität käyttäytyä varmasti. Rauhallinen ja varma pyyntö koetaan vakuuttavampana kuin vihanpurkaus. 

Varman vastauksen rakentaminen: 

1. Arvioi oikeutesi – Mihin minulla on oikeus tässä tilanteessa? Mikä on kohtuullista? 

2. Varaa aikaa – Etsi molemmille hyväksyttävä aika ja tilanne asian selvittämiseksi. Tämä ei tietenkään ole 

tarpeellinen vaihe mikäli tarve varmalle vastaukselle on välitön. 

3. Kuvaa ongelma seurauksineen – Ihmiset eivät välttämättä tiedä mitä ajattelet eivätkä ole ajatelleet asioita 

sinun kannaltasi. Vaikka oma näkökulmasi vaikuttaisi sinusta itsestään selvältä, kerro se silti.  Koita kuvata 

ongelma objektiivisesti, syyttämättä toista. 

4. Ilmaise tunteesi – Kun kerrot tunteesi, toiset tietävät kuinka heidän käytöksensä vaikuttaa sinuun. Kerro 

miltä sinusta tuntuu, mutta älä syytä tunteesta toista. Sano mieluummin ”Minua ärsyttää” kuin ”Sinä ärsytät 

minua”. 

5. Esitä pyyntösi 

a. Käytä varmaa sanatonta viestintää 

b. Pidä pyyntö yksinkertaisena 

c. Älä pyydä montaa asiaa kerrallaan 

d. Ole tarkka, pyydä juuri sitä mitä tahdot, älä enempää tai vähempää. 

e. Käytä ”Minä”-alkuisia lauseita 

6. Kerro positiiviset seuraukset – Kerro mitä hyötyä toiselle on pyyntöösi suostumisesta. Mikäli mahdollista, 

kerro mieluummin suostumisen hyödyt kuin kieltäytymisen haitat. 

Muita ehdotuksia: 

1. Käytä aikaa. Mikäli sinun on yleensäkin vaikea kieltäytyä pyynnöistä, anna itsellesi aikaa ajatella ja selventää 

mitä tahdot sanoa ennen kuin vastaat pyyntöön. ”Mietin ja vastaan huomenna”. 

2. Älä pyytele anteeksi. Kun pyydät anteeksi kieltäytymistäsi, annat kuvan että et ole varma siitä ovatko omat 

tarpeesi yhtä tärkeitä kuin toisten. Tämä avaa mahdollisuuden painostamiseen tai syyllistämiseen kunnes 

suostut. 

3. Ole tarkka. On tärkeä kertoa tarkasti mihin suostut ja mihin et. Esimerkiksi: ”Voin auttaa sinua muuttamaan, 

mutta selkäni vuoksi voin kantaa vain kevyitä esineitä.” tai ”Voin viedä sinut töihin, mutta vain jos olet 

valmiina puoli kahdeksalta.” 

4. Käytä varmaa kehonkieltä. Kohtaa henkilö kasvotusten ja pidä katsekontakti. Opettele puhumaan 

rauhallisella mutta varmalla äänensävyllä. Vältä tunteilua. 

5. Varo syyllisyyttä. Voit kokea halua hyvittää kieltäytymisesi suostumalla johonkin muuhun. Ajattele asiaa 

rauhassa ennen kuin tarjoat tällaista. Varmista että suostut omasta halustasi etkä syyllisyydestä. Olet 

saavuttanut varman käytöksen kun voit kieltäytyä ilman että tunnet siitä syyllisyyttä. 


