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Yhteistyö, tehtävä 5 – Roolileikki, tosielämän tilanteet 

 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: 

Tehtävä auttaa osallistujia ymmärtämään ja tuntemaan empatiaa sellaista henkilöä kohtaan, joka 
on eri mieltä heidän kanssaan, sekä yhdistää konfliktien yleisiä ratkaisuohjeita tosielämään 
harjoittelulla turvallisessa ympäristössä. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 1-1,5 tuntia 

Tarvittavat materiaalit: 2 skenaariota 

 

Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Kerro osallistujille, että he tulevat käymään roolileikkejä kahdesta eri skenaariosta harjoitellakseen 
konfliktien ratkaisua turvallisessa ympäristössä. Laita osallistujat pieniin kolmen hengen ryhmiin 
(kolme roolia: asiakas – ohjaaja – tarkkailija). Anna kullekin osallistujalle yksi kahdesta skenaariosta 
(linkki ja tulostettava pdf). Pyydä heitä tutkimaan huolellisesti skenaariotaan ja roolipeliään 
seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

-Osallistujat, jotka näyttelevät "asiakasta" kuvaavat mielipiteensä ja vihansa, mistä tämä viha tulee; 

-Osallistujat, jotka näyttelevät ”ohjaajaa”, keskittyvät aidosti kiinnostuneena siihen, mitä sanotaan 
ja rohkaisevat "asiakasta" puhumaan rauhoittumaan. 

-tarkkailija tekee muistiinpanoja ohjaajan ja asiakkaan reaktioista 

Kaikki osallistujat pääsevät kaikkiin kolmeen rooliin. 

Jokaisen roolileikin tulisi kestää noin 5-10 minuuttia. Jokaisen lopussa osallistujat tekevät 
yhteenvedon siitä, kuinka hyvin ohjaaja hoiti tilanteen ja kuinka hyvin hän osoitti aktiivista 
yhteistyöhaluista käyttäytymistä tai oliko jotain muuta, mitä hän voisi tehdä. On syytä huomioida 
strategiat, menetelmät, sanat, jotka osoittautuivat tehokkaiksi konfliktien ratkaisemisessa ja ne, 
jotka voivat osoittautua tehottomiksi. Osallistujat, jotka näyttelivät "asiakasta", kertovat, miltä 
heistä tuntui ja mikä voisi olla toisin, mikä auttoi heitä rauhoittumaan ja mikä ei. Tarkkailijat 
keskittyvät molempien osallistujien reaktioihin ja siihen, mikä näytti toimivan ja mikä ei. 



 

Tämä julkaisu on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+-ohjelman tuella. Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten tässä 
julkaisussa olevia tietoja käytetään, tämä julkaisu heijastaa vain tekijänsä näkemyksiä. 

 
PROJEKTI- ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Kouluttaja voi valvoa roolipeliprosessia ja tarvittaessa puuttua asiaan auttaakseen osallistujia. 
Prosessin lopuksi kaikki osallistujat kokoontuvat pohtimaan kokemuksiaan. 

 

 

Ohjeet: 

Parityöskentely (2-3 henkilöä) 

Opiskele sinulle annettu rooli ja toimi sen mukaan. 

Asiakas: kuvaile mielipiteesi ja ilmaise vihasi (mistä tämä viha tulee) 

Ohjaaja: keskity aidosti kiinnostuneena siihen, mitä sanotaan ja kannusta "asiakasta" 
rauhoittumaan 

Tarkkailija: tee muistiinpanoja sekä ohjaajan että asiakkaan reaktioista 

 

2 Skenaariota 

Skenaario A: Lassea kohtaan hyökätään henkilökohtaisesti 

Uraohjaaja Lasse järjestää säännöllisesti tilaisuuksia, joissa työnantajat esittelevät ammattialaansa. 
Lasse haastattelee ensin työnantajia. Myöhemmin osallistujat voivat kysyä kysymyksiä. Erään 
tilaisuuden, jossa on 20 osallistujaa, alussa Lasse on juuri alkanut haastatella alueen suuren 
yrityksen toimitusjohtajaa. Haastateltava on innokas puhumaan ja alkaa poiketa aiheesta. Niinpä 
Lasse keskeyttää hänet esittämällä kysymyksen, joka johtaa takaisin työllistymismahdollisuuksiin. 
Tällöin yksi osallistujista yllättäen huutaa Lasselle ja käskee häntä “tukkimaan turpansa” ja antaa 
vieraan puhua.  

Skenaario B: Marja, riitaisa äiti 

Laura, opiskelija, osallistuu uraohjausohjelmaan yhdessä äitinsä, Marjan, kanssa. Marja on 
talousanalyytikko, jolla on oma yritys. Hän tahtoo Lauran opiskelevan liiketaloutta, jotta Laura voisi 
ottaa yrityksen haltuunsa tulevaisuudessa. Kun Mikko, ohjaaja, ilmoittaa, että Laura ilmaisi 
urakiinnostuskyselyssä kiinnostuksen opettajan ammattia kohtaan, Marja hermostuu ja alkaa 
huutamaan Mikolle. Hän ilmoittaa, että urakysely on epäluotettava, sillä hän tuntee tyttärensä 
paremmin kuin kukaan muu ja hän tietää parhaiten mikä sopii hänen tyttärelleen. 
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Reflektiokysymykset: 

• Mikä oli yleinen kokemuksesi tästä tehtävästä? 
• Kuinka helppoa/vaikeaa oli yrittää välttää konflikteja ja rauhoittaa asiakasta? 
• Mitkä tekniikat osoittautuivat tehokkaammiksi/tehottomiksi? 
• Miten tämä tehtävä auttaa sinua etenemään neuvontaprosessissa yhteistyön ja konfliktien 

hallinnan kannalta? 


