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Osa 4: Aktiivinen kuuntelu 
 
Määritelmä 

Aktiivinen kuuntelu tarkoittaa kykyä keskittyä täysin puhujaan, ymmärtää hänen viestinsä ja vastata 
harkiten. Toisin kuin passiivinen kuuntelu, jolla tarkoitetaan sitä, että kuulet puhujan, mutta et 
muista hänen viestiään.  Aktiivinen kuuntelu on erittäin tärkeää ihmisten välisen viestinnän taito, 
joka takaa, että pystyt kohtaamaan, osallistumaan ja myöhemmin palauttamaan mieleen 
yksityiskohtia ilman, että tietoja pitää toistaa. Aktiivisessa kuuntelussa on kyse hyvien suhteiden 
rakentamisesta, ymmärtämisestä ja luottamuksesta.  
 
Kuuntelutaidot eivät vain viittaa vain kuuloon perustuville huomioille; ne sisältävät myös havaintoja 
asiakkaan ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. 

Aktiivinen kuuntelu on ollut kuvattu monivaiheisena prosessina, johon sisältyy empaattinen 
kommentointi, sopivien kysymysten kysyminen sekä sanotun uudelleen muotoilu ja yhteen 
vetäminen ymmärtämisen varmistamiseksi (Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 
1990). 

Aktiivinen kuuntelu viittaa toisaalta taitoon kuunnella ja keskittyä ihmisiin myötätuntoisesti, 
tuomitsemattomalla tavalla, joka mahdollistaa muiden reflektoida ideoita ja tunteita avoimesti, ja 
toisaalta siihen liittyy tarkkaavaisuus. 

Kuunteleminen  

Kuunteleminen on kuultavissa oleva ilmaus siitä, että me kuuntelemme ja se rohkaisee asiakasta 
jatkamaan.  Lisäksi se tarkoittaa kuuntelua kaikkien aistien avulla, tarjoamalla koko huomiomme ja 
kuuntelemalla merkityksiä sanojen takaa, jotka voivat tarkoittaa sitä, että ohjaaja puhuu 
varmistaakseen ymmärtäneensä asiakastaan.  
 
Tarkkaavaisuus 
 
Tarkkaavaisuus tarkoittaa kykyä kuunnella ja keskittyä muihin ihmisiin, huomion ohjaamista toisten 
tarpeisiin, tunteisiin ja kognitioihin sekä kykyä säilyttää häiriötilanteissakin tarkkaavaisuus.  
Tarkkaavaisuus on käsitteellisesti, mutta ei synonyymi, empatialle tai kuuntelulle. Empaattisen 
viestijän on oltava tarkkaavainen, mutta tarkkaavaisen viestijän ei tarvitse olla empaattinen. 
Samalla tavoin, kuuntelevaa käyttäytymistä kuvaa tarkkaavaisuus, mutta tarkkaavaisen 
käyttäytymisen ei tarvitse sisältää kuuntelemista. (Norton & Pettegrew, 1979).  

Carl Rogers (1951) oli ehkä ensimmäinen tutkija, joka selitti tarkkaavaisuuden tyylillisiä osa-alueita. 
Tässä korostui kuuntelun ja tarkkaavaisuuden tärkeä rooli hänen lähestymisessään terapeuttiseen 
viestintään.  Hän toteaa yksikantaan, että ”ilman tarkkaavaisuutta ei voi olla viestintää.” Rogersille 
tarkkaavainen viestijä ”välittää puhujalle, että hänen sanomansa on kuuntelemisen arvoista, että 
häntä kunnioitetaan antamalla hänelle jakamaton huomio”. Syvemmässä analyysissaan Egan (1998) 
ehdottaa, että aktiivinen kuunteleminen sisältää neljä komponenttia: kuunteleminen ja 
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vastaaminen sanallisiin viesteihin, ei-verbaalisen käyttäytymisen havainnointi, asiakkaan huolien 
kontekstin kuunteleminen sekä sisällön kuunteleminen huomioiden se, mikä pitää mahdollisesti 
haastaa. Meier ja Davis (1997) luonnostelivat aktiivisen kuuntelun prosessin ohjauksen perustaksi. 
He ehdottivat, että ohjaajien tulisi osoittaa luottamusta kutsumalla asiakkaat osallistumaan, 
selittämällä ohjaajan rooli, ohjaten ja tahdittaen (ei johtaen) prosessia sekä suhtautuen 
empaattisesti asiakkaan tarpeisiin tulla kuulluksi ja ymmärretyksi (Meier & Davis, 1997). Koska 
tämän tapainen kuuntelu on välttämätön perusohjaustaito (tunteiden ja sisällön reflektointi, 
välittömyys ja haastaminen), ohjaajat, jotka eivät kuuntele aktiivisesti eivät todennäköisesti ole 
tehokkaita muillakaan ohjauksen alueilla.   

Gearhart & Bodien (2011) mukaan aktiivinen kuuntelu koostuu (a) kognitiivisista prosesseista, kuten 
läsnäolo, ymmärrys tai viestien tulkitseminen; (b) affektiivisia prosesseja, kuten oleminen 
motivoitunut ja energinen kohtaamaan toinen henkilö; ja (c) käyttäytymisen prosesseista, kuten 
verbaalinen ja ei-verbaalinen ilmaisu siitä, että viesti on vastaanotettu ja ymmärretty.   

Bodie (2011) kehitti aktiivinen empaattisen kuuntelun asteikon [Active-Empathic Listening Scale, 
AELS], joka sisältää nämä kuuntelemisen kolmen vaiheen ominaisuudet: (a) tunnistaminen, joka 
tarkoittaa aktiivista osallistumista sekä verbaalisen ja ei-verbaalisen tiedon vastaanottaminen; b) 
käsittely, joka tarkoittaa verbaalisen ja ei-verbaalisen tiedon ymmärtämistä sekä synteesin luomista 
"kerronnaksi kokonaisuudeksi"; ja (c) vastaaminen, mikä sisältää takaisin viestinnän (esim. 
nyökkääminen) ja sanallisia vihjeitä (esim. kysymyksiä, yhteenveto omin sanoin) osoittamaan, että 
tieto on ymmärretty (Gearhart & Bodie, 2011, s. 87). Bodien ja hänen tutkijakollegoidensa 
tutkimuksissa osoitetaan, että ihmiskeskeinen lähestyminen ja ei-verbaalinen lämmin tuki on 
läheisessä yhteydessä siihen, missä määrin sen kannattajat käyttävät aktiivista kuuntelua (Bodie & 
Jones, 2012; Bodie , Jones, Vickery, Hatcher ja Cannava , 2014; Bodie , Vickery ja Gearhart , 2013).  

 

Aktiivisen kuuntelun taitojen merkitys  

Perustaitoja, joita odotetaan psykologian ammattilaisilta ovat ymmärtäminen, tietoisuus, tehokas 
kuuntelu, empaattinen lähestymistapa, tavoitesuuntautuminen, ihmissuhteiden muodostaminen, 
havainnointi, palautteen antaminen, tunteiden ja sisällön reflektio, tulkinta, sopeutumiskyky ja 
prosessin seuranta (McLeod & McLeod, 2011). 

Tehokkailta ohjaajilta odotetaan kykyä hankkia ja improvisoida useita taitoja, kuten läsnäolo, 
vastaaminen, tutkiminen, haastaminen, tulkinta ja tunteiden jatkuva reflektointi, hallitakseen 
ohjaustapaamisen vaihtelevia ja muuttuvia olosuhteita (Larson & Daniels, 1998). 

Smaby ja Maddux (2011) ehdottavat että aktiivinen kuuntelu on eräänlaista sosiaalista todistamista, 
joka mahdollistaa sen, että asiakas voi arvioida onko hänen edessään oleva henkilö valmis ja 
kykenevä auttamaan häntä. Ohjauksessa hyvät kuuntelutaidot muodostavat luottamusta, auttavat 
asiakasta avaamaan ja sulkemaan ajatuksiaan sekä kannustaa heitä jakamaan tunteitaan ja näin 
ollen tarjoamalla arvokasta tietoa asiakkaasta, joka puolestaan auttaa ja tukee ohjausprosessia. Ja 
mikä tärkeintä, asiakas usein löytää ratkaisuja omiin huoliinsa vapaasti puhumalla ja antaa myös 
ohjaajan saada syvempi näkemys tekijöistä, jotka saattavat johtaa ongelmaan.  



 

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella, Erasmus+ -ohjelma. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 
HANKETUNNUS: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Lisäksi Rogers & Farsonin (1987) mukaan ”aktiivinen kuunteleminen on tärkeä keino saada aikaan 
muutoksia ihmisissä. Huolimatta suositusta huomautuksesta, että kuunteleminen on passiivinen 
lähestymistapa, kliiniset ja tutkimukselliset todisteet osoittavat selvästi, että herkkä kuuntelu on 
tehokkaine keino yksilölliselle persoonallisuuden muutokselle ja ryhmän kehitykselle. Kuunteleminen 
tuo esiin muutokset ihmisten asenteissa itseään ja muita kohti; se myös tuo esiin muutoksia heidän 
perusarvoissaan ja henkilökohtaisessa filosofiassaan. Ihmiset, joita on kuunneltu tällä uudella ja 
erityisellä tavalla, tulevat emotionaalisesti kypsemmiksi, avoimemmiksi omille kokemuksilleen, he 
ovat vähemmän puolustuskannalla ja vähemmän autoritäärisiä”. Nelson Jones (2013) ehdottaa että 
aktiivinen kuunteleminen auttaa sellaisen suhteen luomisessa, joka saa asiakkaat tuntemaan, että 
heidän huolenaiheitaan ymmärretään, se luo käsityksen suhteen rehellisyydestä ja 
luotettavuudesta, se minimoi asiakkaan puolustautumista ja sen tuloksena ohjaajat voivat kerätä 
arvokasta tietoa asiakkaasta ja asiakas voi kokea tunteita ja tunnustaa niiden sisäisiä virtauksia. 
Lisäksi aktiivinen kuunteleminen rakentamaan siltoja eroavaisuuksissa ja parempaa asiakkaan 
ymmärtämistä, eri elämän olosuhteissa ja ohjaajat, jotka osoittavat ymmärtämystä eri 
kulttuuriryhmään kuuluville asiakkaille koetaan arvostetuiksi ja uskottaviksi. 
 

On lukuisia tilanteita, joissa ohjaaja voi käyttää aktiivista kuuntelua rakentaessaan suhdetta 
asiakkaaseensa ja parantaakseen ylipäätään viestintäänsä. Näistä yleisimpiä ovat: 

• Tieto – selkeän kuvan saaminen. Tämä tarkoittaa kysymysten kysymistä saadakseen selville 
asiakkaan tarpeet, ohjeet ja konteksti. Ohjaajien kannattaa tarkistaa, että he ovat kuulleet ja 
ymmärtäneet asiaan liittyvät yksityiskohdat ja että asiakas on samaa mieltä tiedoista.   

• Vahvistus – vahvistaminen, tunnistaminen, ongelman tutkiminen. Kuuntelee aktiivisesti 
henkilöä, joka hyötyisi siitä, että ohjaaja tunnistaa heidän ongelmansa.  Ongelma saattaa (tai 
ei) liittyä suoraan ohjaajaan. Ohjaajat saattavat heijastaa asiakkaan tunteita ja ehkä ongelman 
sisältö asian sanoittamisella tai pidempikestoisen dialogin aikana selviää,  tutkimalla haastetta 
syvällisemmin.   

• Tulehdus – reagointi valitukseen. Kun asiakkaat kertovat ohjaajalle, että he eivät ole 
tyytyväisiä tähän, kritisoiden heitä, valittaen heistä tai avatakseen sydäntään, paras asia, mitä 
ohjaaja voi tehdä (vaikkakin haastavaa) on kuunnella tehokkaasti (Nelson Jones, 2012). 

Yhteenvetona, aktiivinen kuunteleminen on tehokas työväline tilanteessa olevan tunteen 
vähentämiseksi. Joka kerta, kun ohjaaja nimeää tunteen oikein, sen intensiteetti häviää kuin 
saippuakuplan rikkoutuessa. Puhuja kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun emotionaalinen 
taso on madaltunut harkintakyky voi toimia tehokkaammin. Mikäli emootiot ovat korkealla, 
ohjaajan tulisi käsitellä niitä hyödyntämällä aktiivisen kuuntelemisen taitoja. Aktiivisen 
kuuntelemisen taitojen tehokas käyttö voi muuttaa haastavan tilanteen yhteistyön suuntaan. 
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Hyvän kuuntelijan edellytykset 
 
On olemassa tiettyjä ehtoja, joita ohjaajan tulisi noudattaa, ollakseen hyvä kuuntelija ja saadakseen 
asiakkaan tuntemaan olonsa mukavaksi puhua. Rogersin mukaan tärkein osa ihmisten välisessä 
viestinnässä on jatkuva positiivinen, humanistinen käsitys ihmisluonnosta, joka korostaa että jokaisen 
ihmisen itsensä toteuttamista tulisi arvostaa ja tukea. Periaate, joka on erityisen oleellinen aktiivisen 
kuuntelemisen yleismerkityksessä, on luoda sopiva tunnelma, joka kasvattaa kommunikaatiota. Tälle 
tunnelmalle on Rogersin mukaan useita erityisiä ehtoja.  Tähän asti 
 
Ensinnäkin viestinnän tulisi olla aitoa, yhteneväistä ja rehellistä.  Tämä periaate on melko ilmeinen, 
sillä hyvä kuuntelu perustuu aina yhteiselle luottamukselle. Yhteneväisyydellä tarkoitetaan 
”yhteensopivuutta sen kanssa, mitä koetaan käytännön tasolla, mikä on tietoisuudessa läsnä ja sen 
kanssa, mitä on ilmaistu asiakkaalle” (Rogers, 1980/1995b, s. 116). Ohjaajan yhteneväisyys on 
keskeistä empaattisessa ymmärtämisessä. Sen ulkoisen näkökohdan, jota kutsutaan aitoudeksi tai 
läpinäkyvyydeksi, lisäksi se vaikuttaa suoraan terapeuttiseen viestintään. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ohjaaja ei piilota itseään teennäisen seinän taakse, vaan kohtaa asiakkaan sellaisena persoonana kuin 
hän oikeasti on tässä tilanteessa. Terapeuttiselle suhteelle on uhka, mikäli asiakas havaitsee aitouden 
puutetta: ”Asiakkaat ovat sangen tarkkanäköisiä ja huomaavat epäyhteneväisyyden samoin kuin 
magneetti poimii neulan. Tehdessään näin, luottamuksen taso laskee, läheisyys hajoaa ja suhde alkaa 
surkastua” (Natiello, 2001, p. 34).  
 
Lyhenne REDOL (joka muodostuu englanninkielisistä sanoista: relaxed, eye contact, duly, openness ja 
lean) voi auttaa ohjaajaa kuvaamaan hänen omia asenteitaan ja arvojaan suhteessa asiakkaan aitoon 
ja kunnioittavaan kohtaamiseen.  
R: Ohjaaja on rentoutunut, kärsivällinen & luonnollinen asiakkaan kanssa 
E: Ohjaajalla on hyvä katsekontakti asiakkaan kanssa, joka välittää viestin, että hän on kiinnostunut 
siitä, mitä asiakkaalla on sanottavaa. Se myös auttaa häntä välittämään hänen viestinsä 
tehokkaammin ja auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaan kanssa.   
D: Ohjaaja kohtaa asiakkaan asianmukaisesti poistamalla esteitä, kuten työpöytä, joka muodostaa 
psykologisen esteen asiakkaalle.  
O: Avoin asento. Ohjaaja varmistaa, että hänen asentonsa viestittää avoimuutta ja että hän on 
asiakkaan käytettävissä. Ristityt jalat ja kädet voidaan tulkita vähentyneeksi osallistumiseksi tai jopa 
niin, että ei ole käytettävissä tai on etäällä.   
L: Ohjaaja nojaa kohti asiakasta hienoisesti, osoittaakseen kiinnostusta ja osallistumista. Taaksepäin 
nojaaminen voi välittää vastakkaista viestiä.  
 
Toinen periaate onnistuneelle ja fasilitoivalle kuuntelemiselle on hyväksyntä, ehdoton positiivinen 
suhtautuminen tai myötätunto tai jopa arvostus. Tämän asenteen tavoitteena on osoittaa, että 
asiakasta arvostetaan ihmisenä ja että aihe, josta he keskustelevat on merkityksellinen.  Ohjaajan 
tulisi kommunikoida verbaalisesti ja ei-verbaalisesti, että hän pitää käsiteltävää aihetta kiinnostavana 
ja keskustelussa osoittaa ymmärrystä, ei tuomitse ja on aina tarkkaavainen keskustelun aikana. Tämä 
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mahdollistaa asiakkaan halukkuutta avautua ja tuntea olonsa turvalliseksi keskustelun aikana. 
Ilmaisemalla lämpöä ja kunnioitusta asiakkaalleen, riippumatta siitä mitä he sanovat tai tekevät, 
ohjaajat voivat edistää heidän omanarvontuntoaan ja ohjata heitä henkilökohtaisen kasvun polulle. 
Ehdottoman positiivisen suhtautumisen periaate viittaa siihen, että "terapeutti arvostaa asiakasta 
kokonaisuudessaan pikemminkin kuin ehdollisella tavalla ” (Rogers, 1980/1995b). Tämä tarkoittaa, 
että terapeutti hyväksyy ehdoitta asiakkaan kokemusten kokonaisuuden. Ehdottomaan hyväksyntään 
sisältyy ”myötätunnon tunteminen, lämpö, arvostus tai ihailu, kiinnostus tai muita positiivisia 
tunteita” (Barrett-Lennard, 1998) ohjaajalta asiakkaalle, joka läpäisee ohjaajan viestintää. Se, että 
positiivinen sosiaalinen kontakti yleisesti vähentää stressiä ja ahdistusta ei ole uusi näkemys. Nykyisin 
tätä kutsutaan ”sosiaaliseksi puskurivaikutukseksi” (Kikusi , Winslow ja Mori, 2006). Tämä vaikutus on 
läheisessä suhteessa ehdottoman positiivisen suhtautumisen periaatteeseen.  Mikäli asiakas on kiinni 
negatiivisissa tunteissa tai tuntemuksissa, mutta huomaa, että ohjaaja ymmärtää häntä ja säilyttää 
rauhallisuutensa – kohdaten kaikki asiakkaan kokemukset ehdottoman hyväksynnän asenteella – 
asiakas siirtyy kohti rauhallisuutta, johtuen resonanssista, joka heräsi hänen sisällään.  

Kolmas ja viimeinen edellytys fasilitoivalle aktiiviselle kuuntelemiselle on Carl Rogersin mukaan 
empatia. Asiakkaan tunteiden kokeminen muuttaa kahden ihmisen välisen suhteen täysin 
ehdottomaksi luottamukselliseksi ja muodostaa yhdessä muiden mainittujen periaatteiden kanssa 
perustan molemmille osapuolille hyödylliselle, tuottavalle ja merkitykselliselle kommunikaatiolle. 
Ohjaajan tulee harjoittaa empatiaa, joka tarkoittaa maailman katsomista asiakkaan näkökulmasta ja 
asiakkaan havaintojen ja tunteiden hyväksymistä ikään kuin ne olisivat hänen omiaan, menettämättä 
kuitenkaan rajoja ja omaa itsetuntoaan. Ohjaaja kuuntelee tarkasti asiakasta ymmärtäen parhaan 
kykynsä mukaan mitä hän tarkoittaa ja välittää tämän ymmärryksen asiakkaalle siten, että hän kokee 
ohjaajan ymmärtävän häntä suurelta osin. Tämä saattaa auttaa asiakkaita ymmärtämään itseään 
kokonaisvaltaisemmin ja toimimaan ymmärryksensä mukaan. Empatiaprosessissa ohjaaja unohtaa 
tilapäisesti oman viitekehyksensä. Ohjaaja jakaa tämän ymmärryksen asiakkaan kanssa joko 
sanallisesti tai ei-verbaalisesti. 

Yleisesti ottaen aktiivinen kuunteleminen on tärkein ohjausprosessissa vaadittava taito. Kun hallitsee 
sen, se luo käsityksen rehellisyydestä, rikkomattomuudesta ja luotettavuudesta asiakas-
ammattilainen -suhteessa, mikä kaikki edistää vahvaa työskentely suhdetta. 

 

Aktiivisen kuuntelemisen taidot käytännössä – käytettäviä tekniikoita  

Aktiivisen kuuntelemisen tavoitteena on saada aikaan muutoksia ihmisissä. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi luotetaan tiettyihin tekniikoihin - käytettäviin ja välttäviin asioihin. 

Alla on esitelty erilaisia tekniikoita, jotka auttavat meitä olemaan parempia aktiivisia kuuntelijoita. 
Ne ovat joko sanallisia tai ei-verbaalisia. 
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A. Verbaalisia aktiivisia kuuntelutekniikoita ovat: 

1. Toistaminen/uudelleen muotoileminen: Osoittaaksemme, että kuuntelemme, meidän on 
toistettava aina niin usein, mitä uskomme henkilön sanoneen - ei papukaijana, vaan 
uudelleenmuotoilemalla kuulemamme, omin sanoin. Esimerkiksi: "Katsotaan, onko tämä selvä. . .”, 
tai "Joten sanot, että epävarmuus siitä, kenestä tulee uusi esimies, aiheuttaa sinulle stressiä." Viime 
aikaisessa tutkimuksessa havaittiin, että vaikka uudelleenmuotoilu ei välttämättä saa ihmistä 
tuntemaan oloaan ymmärretyiksi, se luo keskusteluun suuremman läheisyyden tunteen. Tämä on 
keskeinen osa luottamuksen ja mahdollisten ystävyyssuhteiden rakentamista (Weger et al., 2010). 

2. Reflektointi: Pelkän toistamisen sijaan meidän tulisi heijastaa puhujan sanoja tunteina – 
esimerkiksi "Tämä näyttää olevan sinulle todella tärkeää". Heijastaa tunteita, antaa asiakkaiden 
kuulla juuri ilmaisemansa tunteet ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin emotionaalisia 
reaktioitaan erilaisiin ärsykkeisiin. 

3. Yhteen vetäminen: Tämä tarkoittaa ongelman tosiasioiden ja osien yhdistämistä ymmärtämisen 
varmistamiseksi. Tämä antaa asiakkaalle myös mahdollisuuden selventää epämääräisiä tietoja tai 
laajentaa viestiään. Esimerkiksi: "Joten se kuulostaa minusta . . .” tai "Onko tuo se?" tai "Sinä siis 
sanot, että nykyinen sisällönhallintajärjestelmänne ei vastaa enää tiimiesi teknisiä tarpeita, koska se 
ei tue suuria tiedostoja." 

Yhteen vetäminen on samanlaista kuin reflektointi, paitsi että kun teet yhteenvedon, teet selväksi, 
että olet siirtymässä eteenpäin nykyisestä aiheestasi. Kun teet yhteenvedon, selität vain puhujan 
aiheen pääkohdat, pienet yksityiskohdat, joita olet ehkä joutunut selventämään aiemmin, eivät ole 
enää tärkeitä tässä keskustelun osassa. 

4. Luotaaminen: Kysymysten esittäminen vetääksesi henkilön esiin ja saadaksesi syvempää ja 
merkityksellisempää tietoa. Käytettävissä on erityyppisiä kysymyksiä: 

• Avoimet kysymykset 

Esitämme kysymyksiä, jotka osoittavat, että olemme koonneet asiakkaan jakaman keskeisen 
sisällön ja ohjaamme heitä antamaan lisää tietoa. Avoimia kysymyksiä käytetään 
laajentamaan keskustelua. Esimerkiksi: "Kun hän sanoi sen sinulle, miltä se sinusta tuntui?" 

• Reflektiiviset kysymykset 

Voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin, mitä he sanoivat – esimerkiksi joku sanoo: 
"Olen huolissani, etten muista." Hyvä pohdiskelukysymys voi olla esimerkiksi: "Kuulostaa 
siltä, että kaipaisit apua muistamiseen tai oletko huolissasi muististasi tulevaisuudessa?" 

• Suljetut kysymykset 
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Suljettuihin kysymyksiin voidaan yleensä vastata yhdellä sanalla. Ne eivät johda lisätietoon, 
mutta voivat saada ihmisen menemään puolustuskannalle (ikään kuin keskustelu olisi 
enemmänkin kuulustelua kuin tasapuolista jakamista). Tämän vuoksi tällaisia kysymyksiä 
tulisi välttää. 

• Hypoteettiset kysymykset 

Hypoteettiset kysymykset ovat hyödyllisiä joidenkin tekojen positiivisten tai negatiivisten 
seurausten visualisoinnissa ja erilaisten toimintavaihtoehtojen pohtimisessa. Asiakas voi 
tuntea olonsa mukavammaksi lähestymällä ongelmaa hypoteettisesti. Esimerkiksi: "Jos 
sinun pitäisi tehdä päätös urastasi, miten tekisit sen?" tai "Jos olisit siinä asemassa, mitä 
haluaisit tehdä?" 
 

5. Lyhyt suullinen vahvistus: Lyhyet, positiiviset lausumat auttavat asiakasta tuntemaan olonsa 
mukavammaksi ja osoittavat, että olemme sitoutuneita ja pystymme käsittelemään heidän 
tarjoamiaan tietoja. Pienet suulliset vahvistukset auttavat meitä jatkamaan keskustelua 
häiritsemättä asiakasta. Esimerkki: "Ymmärrän." "Näen." "Kyllä, siinä on järkeä." "Olen samaa 
mieltä." Nämä vahvistukset toimivat osoittamalla ymmärrystä asioista, joita on sanottu (Jefferson, 
2002) tai jotka vaativat ymmärrystä, kiinnostusta, sopimusta ja huomiota (Schegloff, 1982). 

6. Tunteiden sanoittaminen: Tunteiden pukeminen sanoiksi auttaa usein henkilöä näkemään asiat 
objektiivisemmin. Auttaessamme henkilöä aloittamaan käytämme "ovenavajia". Esimerkiksi 
"tunnen, että olet turhautunut/huolestunut/ahdistunut…". 

7. Vahvistus: tilanteen tärkeän tai positiivisen puolen korostaminen. 

8. Viestinnän keskittäminen nykyhetkeen - tässä ja nyt - Mennyt tilanne tuodaan nykyhetkeen 
esittämällä kysymyksiä, kuten: "Mitä tunnet juuri nyt?" "Mitä mieltä olet tästä?", "Mistä olet 
tietoinen nyt?". 

9. Huolen osoittaminen/empatian osoittaminen: Meidän tulee varmistaa, että asiakas ymmärtää, 
että pystymme tunnistamaan hänen tunteensa ja jakamaan hänen tunteensa. Osoittamalla 
myötätuntoa, sen tuntemisen sijaan, voimme muodostaa yhteyden asiakkaaseen ja aloittaa 
molemminpuolisen luottamuksen tunteen rakentamisen. Esimerkiksi: "Olen innokas auttamaan; 
Tiedän, että käyt läpi kovia haasteita." 

10. Validointi: yksilön ongelmien, ongelmien ja tunteiden tunnustaminen. Kuuntele avoimesti ja 
empaattisesti ja vastaa osoittaen kiinnostukseksi. Esimerkiksi: "Arvostan halukkuuttasi puhua niin 
vaikeasta asiasta. . .” 

11. Tehokas tauko: Pidä tarkoituksella tauko keskeisissä kohdissa korostaaksesi niitä. Tämä kertoo 
henkilölle, että se, mitä viestitään, on erittäin tärkeää kuuntelijalle. 
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12. Hiljaisuus: Meidän tulee sallia mukavat hiljaisuudet keskustelun hidastamiseksi. Annamme 
ihmiselle aikaa ajatella ja puhua. Hiljaisuus voi myös olla erittäin hyödyllinen tuottamattoman 
vuorovaikutuksen pysäyttämisessä. 

13. "Minä"-viestit: Käyttämällä "minä" lausumissamme keskitymme ongelmaan, emme henkilöön. 
Minä-viesti kertoo ihmiselle, mitä tunnemme ja miksi. Esimerkiksi: "Tiedän, että sinulla on paljon 
sanottavaa, mutta minun täytyy. . .” 

14. Muistele aiemmin jaettua tietoa: Hyvä tekniikka on yrittää muistaa keskeisiä käsitteitä, ideoita 
tai muita kriittisiä kohtia, jotka puhuja on jakanut meille aiemmin. Tämä osoittaa, että emme vain 
kuuntele, mitä he sanovat tällä hetkellä, vaan pystymme säilyttämään tiedot ja muistamaan tiettyjä 
yksityiskohtia. Esimerkiksi: "Viime viikolla mainitsit uusia ideoita siitä, miten käsitellä pomoasi. 
Oletko toteuttanut jotain näistä?" 

15. Samankaltaisten kokemusten paljastaminen ymmärryksen osoittamiseksi: Vertailukelpoisista 
tilanteista keskusteleminen ei ainoastaan osoita puhujalle, että olemme onnistuneesti tulkinneet 
hänen sanomansa, vaan se voi myös auttaa rakentamaan suhdetta. Jos puhuja on jakanut 
ongelman, kertomalla siitä, kuinka olemme ratkaisseet samanlaisia haasteita, on arvokasta muille. 
Esimerkki: "Minulla oli myös ristiriita töihin paluusta poikani syntymän jälkeen." Mutta meidän on 
huomautettava, että ohjaajat voivat paljastaa itseään koskevia henkilötietoja asiakkaalle vain 
rajoitetuissa olosuhteissa. Sitä tulisi käyttää vain, jos se hyödyttää ohjausprosessia ja jos se näyttää 
välttämättömältä keinolta ottamaan yhteyttä asiakkaaseen tehokkaammin. 

16. Uudelleenohjaus: Jos joku osoittaa merkkejä liiasta aggressiivisuudesta, kiihtyneisyydestä tai 
vihaisuudesta, on aika siirtää keskustelu toiseen aiheeseen. 
 
B. Ei-verbaaliset tekniikat 

Ei-verbaalisilla tekniikoilla on myös tärkeä rooli aktiivisessa kuuntelemisessa ja niitä tulisi harjoitella. 
Meidän tulee kuitenkin olla varovaisia, koska jotkin näistä tekniikoista eivät ehkä ole sopivia 
tietyissä tilanteissa tai kulttuureissa. Yleisimpiä ei-verbaalisia vihjeitä, jotka osoittavat ymmärrystä, 
ovat: 

1. Hymyily ja nyökkäys 

Tarjoamalla puhujalle muutama yksinkertainen nyökkäys osoittaa, että ymmärrät, mitä he sanovat. 
Nyökkäys on hyödyllinen, tukeva vihje, eikä se välttämättä kerro, että olet samaa mieltä puhujan 
kanssa – vain, että pystyt käsittelemään hänen viestinsä merkityksen. 

Kuten nyökkäys, pieni hymykin rohkaisee puhujaa jatkamaan. Toisin kuin nyökkäys, se kuitenkin 
ilmaisee, että olet samaa mieltä hänen viestistään tai olet iloinen siitä, mitä hänellä on sanottavaa. 
Hymy voi korvata lyhyen sanallisen vahvistuksen, mikä auttaa purkamaan jännitystä ja 
varmistamaan, että puhujalla on miellyttävä olo. 
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Jos yhdistämme hymyn nyökkäyksiin ja satunnaiseen "mmm-mmm", meille puhuva henkilö tuntee, 
että kiinnitämme huomiota hänen viestiinsä. 

Hymyileminen ja nyökkäys ei tietenkään aina ole sopivia. Meidän ei pidä hymyillä, jos kuulemme 
huonoja uutisia tai nuhtelemme. Meidän ei myöskään pitäisi nyökätä, kun emme ole samaa mieltä 
kuulemamme kanssa. Molemmissa tapauksissa pelkkä "Ymmärrän" riittää. 

2. Vältä hajamielisiä liikkeitä 

Paikallaan oleminen voi viestiä keskittymisestä. Tätä varten meidän tulee välttää liikkeitä, kuten 
kellon tai puhelimen katsomista, kuuluvaa huokausta, piirtämistä tai kynän naputtamista. Meidän 
tulee myös välttää sanallista tai ei-verbaalista viestintää muiden asiakasta kuuntelevien kanssa. 
Tämä voi saada asiakkaan tuntemaan olonsa turhautuneeksi ja epämukavaksi. 

3. Säilytä katsekontakti 

Suoraan katsominen johonkuhun osoittaa, että heillä on täysi huomiomme ja me kuuntelemme 
häntä. Meidän on varmistettava, että pidämme katseemme luonnollisena käyttämällä nyökkäyksiä 
ja hymyjä varmistaaksemme, että rohkaisemme heitä sen sijaan, että saamme asiakkaan 
tuntemaan olonsa pelokkaaksi tai levottomaksi. Meidän on pidettävä mielessä, että joissakin 
kulttuureissa katsekontaktia voidaan pitää epäkunnioittavana. 

4. Kehon kieli 

Rentoutuminen on loistava tapa kutsua joku puhumaan itsestään! Hieman eteenpäin nojautuminen 
tuolissa osoittaa, että keskitämme täyden huomiomme ja kuuntelemme aktiivisesti, mitä 
asiakkaamme sanoo. Kommunikoimme paljon kehon liikkeillämme. Esimerkiksi istuminen kädet ja 
jalat ristissä kumartuneena voi antaa vaikutelman, että olemme asettaneet esteen, emmekä 
kuuntele tai ole kiinnostuneita. Käsien heiluttaminen voi myös olla hyvin häiritsevää. Lisäksi 
kulmien rypistäminen tai kulmakarvojen kohottaminen voi välittää vastenmielisyyttä tai arvostelua, 
joka voi sulkea asiakkaan, kun taas hymyileminen sopivina aikoina osoittaa inhimillistä lämpöä, joka 
auttaa rakentamaan luottamusta ja kehittämään suhdetta (Griffin, 2006). 

Aktiivisen kuuntelemisen esteet  

Hyvässä kuuntelemisessa on myös haasteita. Monilla meistä on tapoja, jotka tekevät aktiivisen 
kuuntelemisen vaikeaksi saavuttaa keskustelussa. Seuraavat viestinnän esteet voivat pysäyttää 
viestinnän ja niitä tulee välttää: 

• "Miksi"-kysymykset. Niillä on tapana saada ihmiset puolustautumaan. 

• Nopea vakuuttelu sanomalla esimerkiksi "älä huoli siitä." 
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• Tarkkojen neuvojen antaminen, koska se muuttaa keskustelun dynamiikkaa. Esim. "Mielestäni 
sinulle parasta on siirtyä tuettuun asumiseen." 

• Tiedon kaivaminen ja jonkun pakottaminen puhumaan asiasta, josta hän ei mieluummin puhuisi. 

• Holhoaminen, sillä se saa toisen tuntemaan, että häntä säälitään. Esim. "Voi sinua, tiedän miltä 
sinusta tuntuu." 

• Saarnaaminen, koska se tekee sinusta tilanteen asiantuntijan. Esimerkiksi "Sinun pitäisi. . .” Tai: 
"Ei pitäisi. . .” 

• Keskeyttäminen, koska se osoittaa, että et todellakaan ole kiinnostunut siitä, mitä toinen sanoo 
(Grohol, 2020) 

 

Seuraukset, mikäli aktiivinen kuunteleminen epäonnistuu 

Asiakas voi kokea hylkäämisenä, välinpitämättömyytenä, arvostamattomuutena, pettymyksenä ja 
hän saattaa lopulta irtautua ohjausprosessista, mikäli aktiiviselle kuuntelemiselle on esteitä tai 
aktiivinen kuunteleminen epäonnistuu muutoin.  

Aktiivinen kuuntelu, mitä tehdä, mitä ei 

Yhteenvetona, ohjaajana (Johnson, 2008): 

1. Anna puhujalle koko huomiosi. 

2. Kuuntele tuomitsematta tai ottamatta kantaa asiaan. 

3. Hanki ymmärrys toisen näkökulmasta tilanteeseen. 

4. Toista keskustelu, käyttäen heidän omia sanojaan, esittäen tulkintasi tai ymmärryksesi asiakkaan 
merkityksestä - Toista kuulemasi tarkasti. Käytä puhujan tarkkoja sanoja, mikäli epäilet, oletko 
kuullut oikein; useasti on kuitenkin parempi muotoilla uudelleen sanottu. 

Heijastamalla sanotun sisällön takaisin asiakkaalle, tarkista, että hän ymmärtää viestin. Anna 
palautetta asiakkaalle hänen tunteistaan ja sisällöstä (esim. miltä sinusta tuntui, kun…? Miten se 
vaikutti sinuun…? Se näyttää saaneen sinut todella vihaiseksi). 

5. Tee mahdollisimman tarkka yhteenveto asiakkaan antamasta merkityksestä. 

6. Yritä uudelleen, jos uudelleen muotoiltu sanamuoto ei ole tarkka tai sitä ei otettu hyvin vastaan. 
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7. Anna asiakkaan päättää ajatuksensa keskeytyksettä. Tämä sisältää yleensä lyhyitä, muutaman 
sekunnin, hiljaisuusjaksoja. Saattaa vaatia jonkin verran harjoittelua, ennen kuin tiedät, kuinka 
kauan sinun on odotettava ennen kuin annat jonkinlaisen vastauksen. Jos olet epävarma, on aina 
parempi odottaa liian kauan, kuin puhua liian aikaisin ja keskeyttää asiakkaan ajatukset. 

8. Näytä, että olet keskittänyt huomiosi. Ota katsekontakti, nojaa asiakasta kohti, kun hänen 
kiinnostuksensa on huipussaan, ja jaa huumoria hymyillen tai muulla luonnollisella reaktiolla. 

9. Haasta ei-uhkaavalla ja hienovaraisella tavalla. Esimerkiksi toteama, kuten esimerkiksi "Tämä on 
toivotonta." tulee muotoilla seuraavasti: "Se näyttää sinusta tällä hetkellä toivottomalta" tai 
toteama: "En voi tehdä mitään", voidaan muotoilla "Etkö voi löytää jotain, mikä korjaisi sen." 

10. Älä yritä pakottaa keskusteluun, salli hiljaisuudet – ja ole tietoinen kehonkielestä, huomaa 
muutokset ja reagoi niiden mukaisesti. 

11. Viimeisenä vaiheena, mutta ei aikaisemmin, voit päättää kertoa samankaltaisista tilanteista, 
joita olet kokenut tai oman näkemyksesi asiasta. Voit jopa jakaa täysin erilaisen mielipiteen kuin 
mitä asiakas on ilmaissut, kunhan tämä jakaminen tapahtuu sen jälkeen, kun olet ymmärtänyt, mitä 
sinulle kerrottiin. 

Toisaalta ohjaajan tulisi pidättäytyä seuraavista: 

1. Itsestään puhuminen ja omien reaktioidensa tai hyvää tarkoitetun kommenttinsa esittäminen. 

2. Aiheiden vaihtaminen ja sen miettiminen, mitä he sanovat seuraavaksi. 

3. Asiakkaan neuvominen, diagnosointi, rauhoittaminen, rohkaiseminen, kritisoiminen tai 
houkutteleminen. 

4. Katsekontaktin saamatta jättäminen. Katkokset katsekontaktista ovat normaaleja ja 
odotettavissa olevia, mutta täydellinen katsekontaktin puute kertoo huomion puutteesta. 

5. Yksinomaan "mmm" tai "ah" käyttäminen tai asiakkaan sanojen papukaijamainen toistaminen. 

6. Teeskentelee ymmärtäneensä henkilön tai hänen merkityksensä, jos he eivät ole ymmärtäneet. 

7. Hajamielisyys muiden ajatusten tai lähellä olevien tapahtumien vuoksi ja keskittymisen 
menettäminen. Kuuntelemista teeskentely luultavasti vain turhauttaa puhujaa. 

8. Asiakkaan salliminen ajautua vähemmän merkittävään aiheeseen, koska hänestä tuntuu, että 
ohjaaja ei ymmärrä. 
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9. Korjaa, muuttaa tai parantaa asiakkaan sanoja– tai lopettaa lauseensa heidän puolestaan / 
puhujan hoputtaminen. Tämä voi olla haaste, varsinkin kun puhuja menee liiallisiin tai toisiinsa 
liittymättömiin yksityiskohtiin kertoakseen tarinansa. Tee parhaasi kannustaaksesi heitä kohteliaasti 
siirtymään pääasiaan. 

10. Kaiken tilan täyttäminen puheella. 

11. Heidän tunteensa huomiotta jättäminen tilanteessa. 

12. Lauseen keskeyttäminen. Pitkästä tauosta huolimatta kannattaa ensin rohkaista puhujaa 
ajatuksen loppuun saattamiseksi. 

 

Menetelmiä aktiivisen kuuntelemisen taitojen kehittämiseen 

Roolileikki 

Roolileikki on kognitiivinen valmennusmenetelmä, jota käytetään monissa yhteyksissä ja eri 
sisältöalueilla (Rao & Stupans, 2012). Pohjimmiltaan siinä harjoittelijat ottavat tiettyjä rooleja - 
yleensä sellaisia, jotka eivät ole heille tuttuja - ja esittävät ne tapauskohtaisessa skenaariossa 
oppiakseen kurssin sisältöä tai ymmärtääkseen "monimutkaisia tai moniselitteisiä käsitteitä" 
(Sogunro, 2004). 

Roolileikki on tapa näytellä tiettyjä tapoja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa kuvitteellisessa 
tilanteessa (Byrne, 1986), se edistää harjoittelijoiden välistä vuorovaikutusta ja lisää motivaatiota 
(Ladousse, 1995). Lisäksi Budden (2006) toteaa, että roolileikki on toimintaa, jossa puhutaan, kun 
asetat itsesi johonkin toiseen henkilöön tai asetut kuvitteelliseen tilanteeseen. 

Kun harjoittelijat ottavat teoriassa oppimaansa taidot ja soveltavat niitä käytännössä, luodaan 
syvempi kognitiivinen linkki materiaaliin, mikä helpottaa heidän oppimistaan (Johnson & Johnson, 
1997). Lopuksi roolileikin käyttö koulutuksen välineenä auttaa harjoittelijoita muuttamaan 
käyttäytymistään ja käyttämään parhaita käytäntöjä tosielämässä (Beard ja muut, 1995). 

Roolileikin kautta harjoittelijat voivat parantaa aktiivisen kuuntelemisen taitojaan, kun he voivat 
harjoitella opittuja tekniikoita. Roolileikkeihin osallistuessaan harjoittelijat soveltavat tietojaan 
tiettyyn ongelmaan, pohtivat asioita ja muiden näkemyksiä, havainnollistavat teoreettisten 
ideoiden merkitystä asettamalla ne todelliseen kontekstiin ja havainnollistavat päätöksenteon 
monimutkaisuutta (Pavey & Donoghue, 2003) 

Aspegrenin kirjallisuuskatsaus (1999) siitä, kuinka lääketieteen opiskelija oppii parhaiten 
kommunikaatio- ja aktiivisen kuuntelun taitoja, paljasti, että kokemuksellinen harjoittelu, johon 
kuuluu roolileikkejä, tuotti paljon parempia tuloksia kuin yksisuuntainen opetus. 



 

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella, Erasmus+ -ohjelma. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 
HANKETUNNUS: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Aktiivinen kuuntelu ja mindfulness 

Sekä aktiivinen kuunteleminen että mindfulness keskittyvät huomion ja nykyhetken 
suuntautumisen tärkeyteen (vastakohtana vastauksen harjoittelemiseen). Koska ne menevät 
käsitteellisesti päällekkäin, Shapiro ja Mariels (2013) ehdottivat, että tarkkaavaisen läsnäolon, joka 
vangitaan tarkkailevaan, tietoiseen toimintaan, tulisi ennustaa aktiivista kuuntelua, koska tietoinen 
huomio rohkaisee kuuntelijaa suuntautumaan toiseen henkilöön ja pysymään läsnä. 
Metakognitiivisena kykynä, joka vaikuttaa käyttäytymiseen distaalisesti, tietoinen huomio rohkaisee 
ihmisiä tunnistamaan paitsi oman affektiivisen tilansa nykyhetkessä, myös ohjaa heidät hetkellisiin 
kontekstuaalisiin ärsykkeisiin uteliaalla, avoimella ja hyväksyvällä tavalla (Bishop ja muut, 2004). 
Näiden mindfulness-ominaisuuksien pitäisi vaikuttaa aktiiviseen kuunteluun, mikä edellyttää, että 
henkilö ottaa huomioon kontekstuaaliset ärsykkeet ymmärtääkseen tietoa ja vastatakseen 
tehokkaasti toiselle henkilölle. 
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