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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 6 – Dilemman uudelleenmuotoilu 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: 

Tämän tehtävän tarkoituksena on tuoda ohjaajille taitoja reflektoida tehokkaasti asiakkaan 
dilemmaa mahdollisimman selkeästi ja avoimesti. Tämän tekniikan avulla asiakas voi punnita kunkin 
vaihtoehdon etuja ja haittoja ennen päätöksentekoa, ajattelemalla mahdollisia tuloksia loogisella ja 
tietoisella tavalla. Näin asiakas tuntee hallitsevansa tilanteen paljon paremmin. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (parityöskentely) 

Kesto: 30 minuuttia 

Tarvittava materiaali: 6 väittämää (linkki & tulostettava pdf) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Järjestä osallistujat pareittain ja anna heille kuusi väittämää. Kerro, että molemmat ottavat 
vuorollaan asiakkaan roolin (ilmaisee lausunnot yksitellen) ja ohjaajan roolin (harjoittelee 
reflektointia ja yrittää muotoilla asiakkaan dilemman uudelleen). Kummankin osallistujan on 
valittava 3 väittämää (eri väittämät kuin parinsa), jotka esittävät asiakkaan roolissa. 

Kun roolileikki päättyy, pyydä kaikki osallistujat samaan ryhmään jakamaan kokemuksensa. 

 

Ohjeet: Ota asiakkaan roolin ja ilmaise annetut väittämät yksitellen. Parisi ottaa ohjaajan roolin ja 
yrittää saada sinut eroon dilemmastasi muotoilemalla sen uudelleen niin, että ajattelet 
vaihtoehtoja avoimesti. Käykää dialogia. Sitten vaihtakaa rooleja (molemmille tulee kolme 
väittämää asiakkaana ja kolme ohjaajana). 

Esimerkki: 

Asiakas: ”En ole varma, pitäisikö minun lähteä suorittamaan jatkotutkintoa vai ottaa vastaan 
perustutkintooni liittyvä työpaikka.” 

Ohjaaja: ”Jos olen ymmärtänyt oikein, dilemmasi on se, haluatko mieluummin suorittaa 
maisterintutkinnon vai tehdä suorittamiisi opintoihin liittyvää työtä.” 

 

Väittämät 

1) Olen asunut maassa 7 vuotta, mutta silti minua pidetään ulkomaalaisena. Pomo antaa jatkuvasti 
ylennyksiä minua huonommille oman maalaisilleen. Pitäisikö minun erota vai pyytää kohteliaasti 
lisää vastuuta nykyisessä työssäni? 

2) Ulkomailla opiskelu avaisi näköalojani ja tulevaisuuden uranäkymiäni, mutta se on melko kallista. 

3) Muuttaminen yhteen poikaystäväni kanssa säästäisi rahaa, mutta silloin en voisi keskittyä niin 
paljon opiskeluun. 

4) Työstä eroaminen pelastaisi minut rutiinilta, mutta en tiedä löytäisinkö pian mitään 
motivoivampaa ja haastavampaa. 

5) Minulla on vakituinen työ kohtuullisella palkalla. Yksinyrittäjäksi ryhtyminen ei olisi minulle suuri 
riski, koska tunnen alan, mutta silloin tulot eivät olisi yhtä vakaat. 

6) En tunne itseäni tarpeeksi hyväksi edetäkseni tällä uralla. En tiedä pitäisikö etsiä muuta 
vastaavaa työtä vai ilmoittautua johonkin alaan liittyvään koulutukseen? 
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Reflektiokysymykset: 

• Onnistuitko muotoilemaan asiakkaasi dilemman uudelleen? 
• Miltä prosessi sinusta tuntui? 


