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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 7 – Motivoivat haastattelukysymykset 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: 

Tämän parafrasointiharjoituksen tarkoituksena ei ole vain muotoilla sanottua onnistuneesti 
uudelleen, vaan myös motivoida asiakasta lisää paljastamaan, mikä häntä vaivaa ja mitkä ovat 
hänen tunteensa tähän asiaan liittyen. Rohkaisemalla asiakasta puhumaan, häntä autetaan 
tekemään tietoinen päätös siitä, mikä toiminta tai toimintasuunnitelma sopii hänelle parhaiten, 
sekä ratkaisemaan mahdollisia dilemmoja tai hankalia päätöksiä. 

 

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin paritehtävänä. 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittavat materiaalit: 10 väittämää (linkki & pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Yksilötehtävänä: Ilmoita osallistujille, että heille annetaan 10 väittämää, joiden sisältö on 
muotoiltava uudelleen motivoivan haastattelukysymyksen avulla. Tehtävän tehtyään, osallistujat 
palaavat ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 

Paritehtävänä: Järjestä osallistujat pareittain ja anna heille 10 väittämää, joita heidän on 
roolileikittävä (ohjaaja ja asiakas). Ilmoita heille, että kummankin on päästävä molempiin rooleihin. 
Tehtävässä harjoitellaan väittämän sisällön uudelleen sanoittamista käyttämällä motivoivaa 
haastattelukysymystä. Kukin osallistuja valitsee 5 väittämää (eri väittämät kuin parillaan), joissa 
toimii ohjaajana. Kun roolileikki päättyy, pyydä kaikki osallistujat samaan ryhmään jakamaan 
kokemuksensa. 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet: 

Lue huolellisesti jokainen väittämä ja yritä uudelleenmuotoilla sen sisältö kirjoittamalla motivoiva 
haastattelukysymys. 

Jos työskentelet pareittain, ota asiakkaan rooli ja ilmaise annetut lausunnot yksitellen. Parisi ottaa 
ohjaajan roolin ja yrittää motivoivan haastattelukysymyksen avulla uudelleenmuotoilla sinun 
(asiakkaana) viestimääsi. Vaihtakaa rooleja (molemmat toimivat viidessä väittämässä ohjaajana). 

ESIMERKKI: Asiakas: ”Haluaisin päästä korkeampaan asemaan organisaatiossani.” 

Harjoittaja: ”Tarkoitatko, että haluaisit lisää vastuuta?” 

 

Väittämät 

1) Tunnen oloni epävarmaksi, työskennellessäni yksinyrittäjänä, koska tuloni eivät ole tasaiset. 
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2) En tiedä selviänkö, jos otan vastaan tämän työtarjouksen, jossa minun tulisi saavuttaa vaativampi 
- melkein tuplamyyntitavoite. 

3) Kumpikaan vaihtoehto ei tyydytä minua. Täytyy etsiä jotain uutta. 

4) Rahoituksen opiskelu sulkee minut toimistotyöhön ja minä pidän matkustamisesta 

5) Valmistumisen jälkeen työskentely on erittäin hyvä vaihtoehto, mutta minulla on oppimisen jano. 

6) Sanotaan, että sihteerin työlle ei ole enää niin paljon kysyntää. Mutta siinä olen taitava. 

7) Haluan perustaa oman perheen, mutta en tienaa tarpeeksi siihen ryhtyäkseni. 

8) Avioero aiheuttaisi minulle liikaa taloudellisia vaikeuksia. 

9) En halua mennä töihin. Olen tylsistynyt. 

10) En pidä mistään. En tiedä mitä opiskella. 

 

 

 

 

 

 

Reflektiokysymykset: 
• Onnistuitko tekemään oikeat motivoivat haastattelukysymykset? 
• Oliko kaikille helppoa löytää oikeat kysymykset? 
• Asiakkaan roolissa, tuntuiko sinusta, että ohjaaja käytti oikeita kysymyksiä? 
• Miltä prosessi sinusta tuntui? 

 


