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Tunteiden hallinta tehtävä 2 – Tunteiden ymmärtäminen 

 

Tehtävän tyyppi/menetelmä: tapaustutkimus, tietoisuus 

Oppimistavoite: 

Tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia tosielämän skenaarioiden kautta tunnistamaan 
asiakkaiden tunteet. Useissa tapauksissa se, mitä asiakas kuvailee voi kätkeä taakseen useamman 
kuin yhden tunteen. Ilmeisten tunteiden lisäksi taustalla on myös joitain piileviä tunteita. Eri 
skenaarioissa osallistujilla on siis mahdollisuus asettua ohjaajan rooliin, missä joutuu käsittelemään 
erilaisia tapauksia ja jokaisessa yrittää selvittää, mitkä ovat piilevät tunteet. 

Erityispiirteet: Tehtävä voidaan tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä 
reflektointiosuuden osalta. 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittavat materiaalit: Skenaariot & Tunnelista & Klikkaa oikeaa vastausta Toolkitissä 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Yksilötehtävänä: Ilmoita osallistujille, että heille annetaan 7 skenaariota ja luettelo tunteista. 
Harjoituksen tavoitteena on lukea skenaariot ja yhdistää ne kahteen tunteeseen, jotka kuvataan, tai 
jotka ovat laukeamassa kussakin tapauksessa. Osallistujat voivat valita vastauksensa annetusta 
luettelosta. Kun he ovat saaneet tehtävän valmiiksi, he palaavat ryhmään pohtimaan 
kokemuksiaan. 

Ryhmätehtävänä: Järjestä harjoittelijat pieniin ryhmiin (2-4 henkilöä) ja anna heille annetut 
skenaariot ja tunneluettelo. Pyydä heitä lisäämään muita tunteita luetteloon kun he keskustelevat 
ryhmissään skenaarioista. Kun tunteiden yhteensovittaminen skenaarioihin on saatu päätökseen, 
he tulevat koko ryhmän kanssa keskustelemaan. 

Ohjeet: 

Lue seuraavat tapauskuvaukset ja yhdistä ne kuvailtuihin tai laukeamaisillaan oleviin tunteisiin. 

Luettelo tunteista, joista sinun on valittava: 

Viha, pelko, inho, suru, mustasukkaisuus, yllättyneisyys, halveksuminen, pettäminen  
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Tapauskuvaukset 

1. Antero on työtön työnhakija, joka osallistuu kahdenkeskeiseen tapaamiseen Jarin kanssa. 
Tapaamisessa tulee esiin merkkejä alkoholin liikakäytöstä. Antero ja uraohjaaja Jari tuntevat 
toisensa eri yhteyksistä ja tilaisuuksista. Kun Jari kysyy Anterolta henkilöllisyystodistusta, 
Antero tuntee olonsa loukatuksi ja menettää malttinsa. Hän huutaa Jarille ja väittää, että on 
Jarin vika, ettei hänellä ole vielä töitä. 

2. Uraohjaustapaamisessa teini-ikäisen Anniinan kanssa, hänen äitinsä yhtäkkiä tajuaa, että 
hänen korkeat vaatimukset tyttärensä oppimisesta ja käytöksestä ovat emotionaalisesti 
loukkaavia, eikä hänellä ollut tästä mitään tietoa. Anniina väittää, että hänen äitinsä on 
pilannut hänen elämänsä. 

3. Uraohjaustapaamisessa teini-ikäisen Anniinan kanssa, hän sanoo, että hänen äitinsä korkeat 
vaatimukset tyttärensä oppimisesta ja täydellisestä käytöksestä ovat emotionaalisesti 
loukkaavia. Äiti on aina ollut tyytymätön niin tytön tuloksiin, kuin käytökseen, ihmissuhteisiin, 
vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin. Kaikki mitä hän on tehnyt, on äidistä väärin. Anniina 
valittaa myös, että hänen äitinsä poikaystävä on käyttäytynyt sopimattomasti kähmimällä 
häntä ja viljelemällä seksuaalissävytteisiä vitsejä. Anniina ei halua nähdä häntä enää ikinä. 

4. Julia työskentelee henkilöstöpäällikkönä suuressa kansainvälisessä organisaatiossa. Hän 
stressaantuu yhä enemmän työssään, koska yritys muuttuu jatkuvasti ja hänen on pysyttävä 
muutosten mukana, tai hän menettää työpaikkansa. Hän työskentelee kaksitoista tuntia 
päivässä, kuusi päivää viikossa, eikä hänellä ole vapaa-aikaa. Hän on alkanut huutaa 
henkilöstölle, kun he kysyvät häneltä kysymyksiä ja kun hän tekee pieniä virheitä työssään. 

5. Marko on 58-vuotias ja peri perheensä kodin viisi vuotta sitten kun hänen äitinsä kuoli. 
Kyseessä on merkittävä kiinteistö kysytyllä rantatontilla ja testamentissa todettiin, että se 
jaetaan tasan Markon ja hänen veljensä Mikan kesken. Kun Mika kohtasi taloudellisia 
vaikeuksia, Marko ymmärsi, että kiinteistö olisi myytävä tilanteen paikkaamiseksi. Tosin aina 
kun "äidin kodin" myyntikysymys nousi esiin, Markolla oli tapana äkillisesti poistua 
huoneesta tai välttää aihetta. Hän ei ymmärrä miksi, sillä hän on käytännöllinen ja looginen 
ihminen, ja veljet ovat aina olleet hyvin läheisiä.  

6. Tuomas meni naimisiin 4 vuotta sitten Helenan kanssa. Heillä on toistuvia ongelmia 
parisuhteessa ja hän kokee, että suurin ongelma on Helenan perheen sekaantuminen 
heidän asioihinsa. Helenalla on ollut läheinen suhde äitiinsä ja isäänsä, mutta kumpikaan 
heistä ei ole hyväksynyt hänen suhdettaan Tuomakseen ensi kohtaamisesta lähtien. Lopulta 
he kuitenkin menivät naimisiin ja saivat lapsen. Helenan vanhemmat odottavat viikoittaisia 
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vierailuita. Tuomaksen mielestä tämä on uuvuttavaa, koska he jättävät hänet avoimesti 
huomiotta tai sanovat jatkuvasti, että heidän tyttärensä ansaitsi paremman aviomiehen. 

7. Pietari, 16-vuotias poika, on erinomainen opiskelija. Kovista yrityksistään huolimatta, hän ei 
ikinä saa hyväksyntää vanhemmiltaan, etenkään äidiltään. Hän kokee, etteivät he ole ikinä 
tyytyväisiä hänen työhönsä ja saavutuksiinsa, mutta osoittavat suurta ihailua hänen 
pikkuveljeään kohtaan. Nyt, uraohjaustapaamisessa Oilin kanssa, Pietari ei ole kiinnostunut 
keskustelemaan omista uratarpeistaan ja -kiinnostuksistaan. Hänen ensisijainen ajatuksensa 
on tehdä valinta, joka järkyttää hänen vanhempiaan, jotta he kerrankin antaisivat huomiota 
hänelle pikkuveljensä sijaan.  

 
Ratkaisuehdotukset: 

1. Anteron tunteet ovat: viha, pettäminen 
2. Äidin tunteet: yllättyneisyys, suru 
3. Anniinan tunteet: viha, inho 
4. Julian tunteet: pelko, viha 
5. Markon tunteet: viha, suru 
6. Tuomaksen tunteet: suru, halveksuminen 
7. Billin tunteet: halveksuminen, mustasukkaisuus 

 
 
Reflektiokysymykset: 

1. Oliko helppo tunnistaa tunteet annetuissa skenaarioissa? 
2. Miltä tämän tehtävän tekeminen tuntui? 
3. Muita tietoja, jotka haluat jakaa ryhmän kanssa? 


