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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 1 – Tapaustutkimus: Amir, turvapaikanhakija 

Tehtävän tyyppi: Tapaustutkimus – Roolin ottaminen – Kokeilut  

Oppimistavoitteet: 

Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia uudelleensanoittamaan asiakkaan kertoman 
tarinan. Näin asiakas saa mahdollisuuden kuulla esittämänsä ongelman ja siihen liittyvät tunteet. Se 
auttaa myös harjoittajia tekemään yhteenvedon tehokkaasti. Kun osallistujat voivat toimia 
molemmissa rooleissa ja vertailla kokemuksiaan, he voivat nähdä, kuinka aktiivinen kuuntelu voi 
viedä ohjaustilannetta eteenpäin tehokkaasti. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittavat materiaalit: Skenaario ja huomiot pohdintaa varten 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Tehtävä toteutetaan pienissä kolmen hengen ryhmissä. Jokaisessa ryhmässä on kolme roolia: asiakas, 
ohjaaja ja tarkkailija. Kaikille esitetään skenaario (verkossa ja tulostettava pdf). Pyydä asiakkaan 
rooliin ottavia osallistujia (Amir) kuvailemaan yrityksiään löytää työtä ja ilmaisemaan vihansa, 
pettymyksensä ja luottamuksen puutteensa vastaanottavan maan työnantajia kohtaan, jotka eivät 
halua työllistää siirtolaisia. Osallistujat, jotka ovat ohjaajan roolissa, yrittävät auttaa asiakkaitaan 
ilmaisemaan ongelmansa ja rohkaisemaan heitä puhumaan, sekä ottamaan käyttöön 
mahdollisimman monia aktiivisen kuuntelun tekniikoita, kuten tiivistämistä, tutkimista, 
uudelleensanoittamista jne. Tarkkailija tekee muistiinpanoja tekniikoista, joita ohjaaja käyttää 
helpottaakseen neuvontaprosessia. 

Kaikki osallistujat pääsevät kaikkiin kolmeen rooliin. 

Jokaisen roolileikin tulisi kestää noin 5-10 minuuttia. Jokaisen näistä lopussa osallistujat tekevät 
yhteenvedon siitä, kuinka hyvin ohjaaja on toteuttanut aktiivisen kuuntelun strategioita. 

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

 

Ohjeet: Lue annettu skenaario huolellisesti ja harjoittele aktiivisia kuuntelutekniikoita kouluttajasi 
ohjeiden mukaan. 

Skenaario 1: Amir, turvapaikanhakija 

Amirin, nuoren insinöörin, on löydettävä työtä. Mikäli hän ei onnistu pian, viranomaiset määräävät 
hänet lähtemään maasta. Amir on yrittänyt löytää työtä kahden kuukauden ajan tuloksetta, minkä 
johdosta hän on tullut yhä epätoivoisemmaksi. Riikan ohjaustapaamisessa hän osoittaa vihaa, 
pettymystä ja luottamuspulaa työnantajia kohtaan, jotka eivät halua palkata maahanmuuttajia 
yrityksiinsä. Hänestä tuntuu, että jokainen tässä maassa on vihamielinen ja ennakkoluuloinen 
häntä, maahanmuuttajaa, kohtaan. 
 

Huomioita pohdiskelua varten: Kun aktiivisen kuuntelun osuus on suoritettu, jokainen ryhmä 
käyttää hetken tarkistaakseen, kuinka lähellä ohjaaja oli sitä mitä asiakas sanoi ja tarvitsi. 
Seuraavaksi he tarkastelevat, mitä seuraavista aktiivisen kuuntelun keinoista ohjaajat kokeilivat ja 
kuinka hyvin he osoittivat ne. Sitten osallistujat vaihtavat rooleja ja toistavat harjoitteen. Kun kaikki 
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osallistujat ovat suorittaneet roolipeliharjoituksensa, he voivat kertoa, mitä ovat saavuttaneet 
tämän harjoituksen avulla. 

Aktiivisen kuuntelun keinot: 

Luottamuksen rakentaminen ja suhteen luominen 

Huolen osoittaminen 

Lyhyt suullinen vahvistus 

Avointen kysymysten esittäminen 

Tarkentavien kysymysten esittäminen 

Parafrasointi – uudelleensanoittaminen 

Tuomitsemisesta pidättäytyminen 

Toistaminen 

Tiivistäminen 

Reflektointi 

Palautteen antaminen 

Tukeminen 

Käsitysten tarkastaminen 

Vastaavien tilanteiden paljastaminen 

 


