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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 2 – Selventävät vs. tutkivat kysymykset 

 

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen harjoitus 

Oppimistavoitteet: 

Tämän harjoituksen tarkoituksena on saada harjoittajat huomaamaan ero tutkivien ja 
selventävien kysymysten välillä ja näkemään käytännössä, kuinka nämä kysymykset 
rohkaisevat asiakasta puhumaan tapahtumista ja tunteista, joita hänen ei olisi muuten 
helppo ilmaista. Näiden avulla asiakas pystyy määrittelemään ongelmien syyt ja löytämään 
niihin ratkaisuja, koska hänet saatetaan pohtimaan syvällisesti vaikeita asioita tarkemmin ja 
selkeämmin. 

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä. Osallistujat 
voivat luokitella kysymystyypit yksin tai pienryhmissä ja palata sitten isoon ryhmään 
pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä. 

Kesto: 30 minuuttia 

Tarvittava materiaali: Kysymyslista (linkki) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Aluksi muistuta osallistujia selventävien ja tutkivien kysymysten eroista ja kerro sitten heille, 
että heille annetaan kysymyslista (linkki), jonka kysymykset heidän on luokiteltava kahteen 
ryhmään: tutkiviin ja selventäviin kysymyksiin. He voivat tehdä sen yksin tai pienryhmissä 
(2-3 henkilöä). Kun he ovat saaneet tehtävän valmiiksi, he palaavat ryhmään pohtimaan 
kokemuksiaan. 

Lisävinkki: Ryhmätehtävänä tehden, harjoittelijat voivat myös äänestää vihreillä ja punaisilla 
papereilla. 

 

Ohjeet: 

Valitse seuraavassa harjoituksessa, onko kysymys selventävä* vai tutkiva**. 

*Selventävät kysymykset ovat yksinkertaisia faktakysymyksiä. Ne selventävät ongelmaa tai 
dilemmaa. Niihin vastataan lyhyesti ja faktuaalisesti, eivätkä ne anna ihmiselle ajattelemisen 
aihetta. Selventävän ja tutkailevan kysymyksen voi erottaa toisistaan siten, että selventävään 
kysymykseen vastatakseen asiakkaan ei tarvitse miettiä etukäteen. 

**Tutkivat kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada asiakas pohtimaan 
asiaa syvällisemmin. Jos tutkivalla kysymyksellä ei ole tätä vaikutusta, sitä voidaan pitää ohjaajan 
antamana neuvona tai suosituksena: esimerkiksi: Eikö sinun mielestäsi pitäisi… 

Hyvän tutkivan kysymyksen tulisi mahdollistaa useita vastauksia, antaa asiakkaalle mahdollisuus 
ratkaista ongelma tai dilemma ja stimuloida reflektoivaa ajattelua. 

Napsauta oikeaa vastausta ja tulostettava pdf 

Kysymyksiä 

Onko opinnoissasi jotain, josta pidät erityisen paljon? T 
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Onko sinulla kämppäkaveria? S 

Miten valitsit juuri tämän alan? T 

Oletko tyytyväinen siihen, mitä opiskelet? Miksi? T 

Missä aineessa menestyit parhaiten tänä vuonna? S 

Oletko huolissasi jostain tällä hetkellä? T 

Miltä sinusta tuntuu, kun osallistut tenttiin? S 

Kuinka kauan olet opiskellut kyseisessä oppilaitoksessa? S 

Monennellako vuosikurssilla olet? S 

Onko sinulla veljiä tai sisaria? S 

Kuinka paljon opiskelet viikossa? S 

Jakaisitko ongelman vanhempiesi kanssa? Miksi? T 

Mitä harrastat? S 

Voisitko kuvailla minulle rutiininomaista opiskelupäivääsi? T 

Millainen haluaisit tulla lukion päätyttyä? Mitä suunnitelmia sinulla on valmistumisen jälkeen? T 

Voisitko kertoa minulle enemmän suhteesta vanhempiisi? T 

Miten kuvailisit suhdettasi perheeseesi? T 

Kuvittele, että oppilaitoksessasi oli laatikko, johon jokainen opiskelija voisi laittaa paperin, jossa on 
kuvattu kirjallisesti yksi oppilaitosta koskeva valitus. Mikä olisi sinun? T 

Voitko ajatella mahdollisia ratkaisuja valituksessasi olevan ongelman poistamiseksi? T 

Mikä on äitisi ammatti? S 
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Mikä on isäsi ammatti? S 

Mitä koulua kävit? S 

Missä asuit perheesi kanssa ennen yliopistoon menoa? S 

Oletko koskaan keskustellut tutorin kanssa jostain sinua askarruttavasta asiasta? S 

Onko sinulla taskurahaa? S 

Onko sinulle tapahtunut jotain, jonka muuttaisit, jos voisit? T 

Oletko tyytyväinen suoritukseesi opiskelijana? Onko jotain mitä haluaisit muuttaa? T 

Onko sinulla ystäviä oppilaitoksessasi? S 

Millaista tietoa jakaisit heidän kanssaan? T 

Kuka on paras ystäväsi? S 

Pidätkö yhteyttä koulukavereihisi? S 

Mitä eniten pelkäät tapahtuvaksi, jos tilanne pysyy ennallaan? T 

Oletko koskaan ollut töissä? S 

Haluaisitko osa-aikatyön korkeakoulussa? S 

Kerro lisää lapsuudestasi. Kerro tapaus, jonka muistat nostalgialla? Entä nolona hetkenä? T 

Onko jokin asia, mikä ärsyttää sinua oppilaitosympäristössäsi? Miksi? T 

Onko sinulla tyttöystävää? S 

 

Reflektiokysymykset: 

• Kuinka helppo tämä tehtävä oli? 
• Oliko sinulla vaikeuksia erottaa tutkivat ja selventävät kysymykset toisistaan? 
• Mitä opit? 


