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Empatia, tehtävä 5: Ymmärrä ja jaa muiden tunteet 

 

Tehtävän tyyppi: Tosielämän skenaariot 

Oppimistavoitteet: Harjoituksen tarkoituksena on auttaa osallistujia tosielämän skenaarioiden 
kautta harjoittamaan empatiaa ja yrittämään tunnistaa asiakkaiden tunteita. Eri skenaarioissa 
osallistujilla on mahdollisuus asettua ohjaajan rooliin, missä joutuu käsittelemään erilaisia tapauksia 
ja jokaisessa yrittää menetelmien/kysymysten avulla ilmaista empatiansa asiakasta kohtaan. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittavat materiaalit: skenaariot 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Tehtävä toteutetaan pienissä kolmen hengen ryhmissä. Jokaisessa ryhmässä on kolme roolia: asiakas, 
ohjaaja ja tarkkailija. Esittele osallistujille skenaariot (saatavilla STRENGTh-hankkeen alustalla 
verkossa ja ladattavassa muodossa). Jokainen asiakas muodostaa ryhmän yhden ohjaajan ja yhden 
tarkkailijan kanssa. Pyydä asiakkaan roolin ottavia osallistujia ilmaisemaan tunnetila kussakin 
tapauksessa. Osallistujat, jotka ovat ohjaajan roolissa, yrittävät auttaa asiakkaitaan ilmaisemaan 
ongelmansa ja saada heidät tuntemaan olonsa hyväksytyksi asettumalla heidän asemaansa. 
Tarkkailija tekee muistiinpanoja ohjaajan käyttämistä tekniikoista ja kohdista, joissa ohjaaja osoittaa 
empatiaa ja jotka helpottavat neuvontaprosessia. 

Kaikki osallistujat pääsevät kaikkiin kolmeen rooliin. Jokainen ryhmän jäsen valitsee yhden asiakkaan 
roolin annetuista skenaarioista. 

Jokaisen roolileikin tulisi kestää noin 5-10 minuuttia. Jokaisen lopussa osallistujat tekevät 
yhteenvedon siitä, kuinka hyvin ohjaaja ilmaisi empatiansa. 

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

 

 

 

 

Ohjeet: 

Jakautukaa kolmen hengen ryhmiin. Valitkaa, kuka on missäkin kolmesta skenaariosta asiakkaan 
roolissa. Asiakkaat valmistautuvat ilmaisemaan tunnetta, jota näissä tilanteissa kokevat. 

Ohjaajan tulee yrittää ilmaista empatiansa asiakasta kohtaan. 

Tarkkailija kirjoittaa muistiin asiakkaan ja ammatinharjoittajan reaktiot, sekä parhaat käytännöt, joita 
ohjaaja on toteuttanut empatian ilmaisemiseksi. 

Kaikki pääsevät kaikkiin kolmeen rooliin. 

 

Skenaariot: 
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1. Agitaattori Ville 

Anna pitää tapahtumaa liittyen työnhaun käytänteisiin työvoimatoimistossa yli 100 
henkilölle, jotka kaikki tulevat erilaisista koulutus- ja ammattitaustoista. Ville keskeyttää 
Annan jatkuvasti. Villellä tuntuu olevan mielipide kaikesta ja hän päätyy aina syyttämään 
hallitusta, poliittista järjestelmää tai suuria kapitalistisia yrityksiä. Villen näennäisesti 
harmittomat kommentit aiheuttavat hyväksyviä ja vastustavia kommentteja ryhmän sisällä, 
johtaen pulinaan ja jatkokommentteihin. Annalla on vaikeuksia säilyttää tilaisuuden fokus ja 
kattaa koko sisältö aikataulun mukaisesti.   
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2. Pietari, vihainen teini 

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 satuttaa ja järkyttää hänen vanhempiaan ja saa heidät tuntemaan olonsa 
voimattomiksi. 

 

3. Laura ja urheilu – intohimo vai ura? 

Monika, opintojen ohjaaja, toivottaa tervetulleeksi Lauran (14-vuotias, 8. luokalla) ja hänen 
vanhempansa. Laura haluaisi tulla ammattilentopalloilijaksi. Hän haluaa jatkaa opintojaan 
urheilulukiossa ja on läpäissyt sen kelpoisuuskokeen. Hänen vanhempansa, jotka alun perin 
tukivat ideaa, ovatkin nyt sitä mieltä, että Lauran pitäisi sittenkin mennä yhteen kaupungin 
parhaista lukioista ja opiskella siellä vieraita kieliä. Laura on vieraissa kielissä hyvä, ja hänen 
vanhempansa pelkäävät, että urheilulukio ei edistä Lauran akateemista oppimista. Kouluvalinta 
on tehtävä välittömästi. Laura ja hänen vanhempansa ovat kiivaasti erimielisiä. 
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Reflektiokysymykset: 

Tunnistiko ohjaaja asiakkaan tunteen? 

Oliko asiakkaan tunteen tunnistaminen helppoa vai vaikeaa? 

Onnistuiko ohjaaja osoittamaan empatiaa? 

Miltä asiakkaasta tuntui neuvontaprosessissa? 

Mitkä tekniikat/käytännöt auttoivat empatian ilmaisemisessa? 

Mitkä tekniikat/käytännöt eivät auttaneet empatian ilmaisemisessa? 

Oletko kokenut samanlaista tilannetta kuin tapauskuvauksissa? Miltä sinusta tuntui, miten 
selvisit, miten tilanne ratkesi/päättyi? 

Miten voit toimia, kun kohtaat erilaisia tilanteita/tunteita? 


