
Case-kuvaukset työpajatyöskentelyyn 

 

Minkälaisilla viestinnällisillä keinoilla tilanteita voi sujuvoittaa ja ratkaista?  

Miten viestinnän avulla voidaan sitouttaa ja motivoida asiakasta? 

Miten oma viestintä vaikuttaa tilanteessa? Miten sillä voidaan vaikuttaa 

tilanteeseen? 

Miten sanallinen ja sanaton viestintä vaikuttavat? Miten statuksia voidaan käyttää 

viestinnän tukena? 

 

Tilanne 1: 

Asiakas on 23-vuotias mies, joka on peruskoulun jälkeen ollut vain lähinnä kotona. 

Asiakas on aloittanut kerran metallialan opinnot, mutta ne ovat keskeytyneet 

ensimmäisen syksyn aikana motivaation puutteen ja siitä aiheutuneiden 

poissaolojen takia. Hän on hakenut koulutukseen media-alalle monta kertaa, mutta 

ei ole tullut valituksi. Hän haluaisi elokuvaohjaajaksi työskentelemään elokuvien 

parissa. Muut alat eivät houkuttele tai kiinnosta. Hänelle on tarjottu myös muita 

palveluita, mutta hän ei ole niihin halukas, koska ei koe niistä olevan itselleen 

hyötyä. Asiakas on sinänsä motivoitunut, mutta vain tuolle haluamalleen alalle. Hän 

on jälleen tulossa tapaamiseen, miten etenet tällä kertaa? 

 

Tilanne 2: 

Asiakas on 31-vuotias mies. Hänellä on kuljetusalan ammatillinen koulutus. Hän on 

ollut töissä kuljetusalalla valmistumisestaan asti. Kaikki työsuhteet ovat olleet 

määräaikaisia. Edellisen määräaikaisen työsuhteen jälkeen hänellä on mennyt 

hermot kuljetusalan työaikoihin, jatkuviin ylitöihin, määräaikaisten työsuhteiden 

ongelmiin jne. Nyt hän haluaa siistiin sisätyöhön, jossa on säännölliset työajat 

päiväsaikaan. Asiakkaalla on tullut ongelmia TE-toimiston kanssa viimeisen 

määräaikaisen työsuhteen jälkeen, koska hänelle on annettu työtarjous 

kuljetusalalta ja hän ei ole vastannut siihen. Tästä johtuen asiakkaan 

työttömyysetuus on nyt katkolla. Asiakkaan mielestä TE-toimisto ei kuuntele häntä 

eikä ota huomioon hänen toiveitaan, vaan yrittää vain pakottaa hänet takaisin 

kuljetusalan töihin. Asiakas on epäluuloinen, eikä luota TE-toimiston henkilökuntaan 

omien sanojensa mukaan tippaakaan. Hän tulee tapaamiseen valmiiksi vihaisena ja 

sillä mielellä, että häntä yritetään taas pakottaa ja huijata. Asiakas ei tunnu 



kuuntelevan perusteluita ja keskustelu muuttuu helposti väittelyksi tai inttämiseksi. 

Miten toimit seuraavassa tapaamisessa? 

 

Tilanne 3: 

Asiakas on maahanmuuttajataustainen 35-vuotias nainen. Hän puhuu huonosti 

suomea. Hänen miehensä puhuu paremmin suomea ja on tapaamisissa mukana 

tulkkina. Suurelta osin tapaamiset menevät niin, että mies on äänessä, ei siis 

välttämättä tulkkaa, vaan puhuu koko ajan muuten itse. Keskustelutilanteet ovat 

rauhattomia, eikä keskustelu tunnu etenevän toivottuun suuntaan. Asiakas on 

käynyt kotoutumiskoulutuksen. Miehen mukaan naisen paikka on kotona lasten 

kanssa, eikä hän halua mihinkään töihin tai opiskelemaan. Nainen on jälleen tulossa 

tapaamiseen, miten etenet tällä kertaa? 

 

Tilanne 4: 

Asiakas on 42-vuotias maahanmuuttajataustainen mies. Hän ei puhu juurikaan 

suomen kieltä, etkä ole varma, minkä verran hän ymmärtää puhuttua kieltä. Asiakas 

on ollut kotouttamiskoulutuksessa, eikä voi enää osallistua tarjottaviin 

kielikoulutuksiin. Pakistanissa hänellä on ilmeisesti ollut pieni kauppa. Hän olisi 

halukas ehkä perustamaan oman kaupan tai ravintolan tai työskentelemään 

kaupassa tai ravintolassa. Hän on hakenut matkailu- ja ravitsemisalalle 

ravintolakokin ammattitutkintoon, mutta kielitaito ei ole riittänyt koulutukseen 

pääsemiseen. Asiakas on tulossa taas tapaamiseen, miten etenet tällä kertaa? 

 

Tilanne 5: 

Asiakas on 25-vuotias nainen, jolla on asperger-diagnoosi. Hänellä on tapaamisissa 

mukana oma tukihenkilö. Tilanteen tekee haasteelliseksi se, että tukihenkilö on 

enemmän äänessä kuin asiakas. Hän tuo omia näkemyksiään vahvasti esiin, eikä 

asiakkaan tilanne siksi tunnu etenevän. Asiakas luottaa vahvasti tukihenkilöönsä ja 

haluaa hänen olevan paikalla. Asiakas kokee, että vain tukihenkilö on hänen 

puolellaan ja pitää hänen puoliaan, ja hän ottaa kontaktia vain tukihenkilöönsä. 

Tukihenkilö on viestinnältään melko aggressiivinen, ja epäselväksi tilanteissa jää, 

onko kyseessä tukihenkilön vai asiakkaan ajatukset ja mielipiteet.  Tukihenkilöllä on 

paikoin varsin vanhentunutta tietoa asioista, mikä tekee tilanteen entistä 

haasteellisemmaksi, kun aikaa kuluu näiden käsityksen oikaisemiseen. Asiakas on 



suorittanut autoalan perustutkinnon aiemmin, mutta ei ole tehnyt alan töitä 

koskaan. Asiakkaalle ei ole löytynyt sopivaa palvelua, koska et ole varma, mitä hän 

on keskusteluistanne ymmärtänyt ja mitä hän itse toivoisi. Asiakas on tulossa taas 

tapaamiseen, miten etenet tällä kertaa? 

 

Tilanne 6: 

Asiakas on 20-vuotias. Hän ei halua tulla paikanpäälle asioimaan tai tavata 

videovälitteisesti, vaan haluaa asioida vain puhelimessa ja on siksi varannut 

puhelinajan. Olit olettanut asiakkaan olevan nuori nainen nimestä päätellen. 

Puhelimeen vastannut henkilö kuulosti mieheltä, mutta oli kuitenkin tavoittelemasi 

henkilö, kun varmistit asian. Asiakkaalla on suoritettuna peruskoulu, mutta ei muita 

opintoja. Hän on aloittanut pintakäsittelyalan opinnot, mutta jättänyt ne kesken 

kiusaamisen takia. Asiakas asuu vanhempiensa luona, ja on ollut vain kotona 

opintojen keskeyttämisen jälkeen. Miten etenet puhelun aikana? 

 

Tilanne 7: 

Asiakas on 51-vuotias nainen, jonka tapaat videovälitteisesti. Hänet on irtisanottu 

viisi vuotta sitten tehdastyöstä, jossa hän on ollut mm. pakkaus- ja 

kokoonpanotöissä. Asiakkaalla ei ole ammatillista koulutusta. Asiakas ei ole valmis 

muuttamaan kotipaikkakunnaltaan, vaikka työllistymis- ja 

kouluttautumismahdollisuudet siellä ovat heikot. Asiakas on ollut mm. työkokeilussa 

paikallisessa S-Marketissa sekä osallistunut TE-toimiston järjestämälle 

työnhakukurssille. Hän ei kuitenkaan tunnu olevan kiinnostunut oikein mistään ja on 

tällä hetkellä yleisilmeeltään epäsiisti. Mukana tapaamisessa on myös 

sosiaalityöntekijä, joka on samassa paikassa asiakkaan kanssa. Tapaamisissa 

vaikuttaa siltä, että vetovastuu on sinulla. Asiakas ottaa tapaamisen aikana lähinnä 

vähän kontaktia sosiaalityöntekijään, mutta pääosin istuu hiljaa ja katselee lattiaan. 

Asiakas ei sano tai tee mitään oma-aloitteisesti. Miten toimit seuraavassa 

tapaamisessa? 

 

Tilanne 8: 

Asiakas on 27-vuotias maahanmuuttajataustainen mies. Hän on erittäin innostunut 

hakeutumaan koulutukseen sähköalalle. Hän on kotimaassaan ilmeisesti tehnyt 

jotain sähkötöitä, mutta mitään todistuksia ei ole. Omasta mielestään hän osaa työt 



hyvin. Hän on hakenut työvoimakoulutukseen useita kertoja, mutta ei ole tullut 

valituksi, perusteena riittämätön kielitaito suhteessa alan vaatimuksiin. Asiakkaalla 

on YKI-testitulos 3. Asiakas on ollut koulutuskokeilussa viisi päivää ja tulossa 

keskustelemaan jatkosuunnitelmista. Ajanvarauksen yhteydessä asiakas sanoi viikon 

menneen todella hyvin ja että ala on oikea. Oppilaitokselta tulleessa palautteessa 

todetaan, että asiakkaan kielitaito tai keskittyminen ei riitä opiskeluun tällä hetkellä, 

eivätkä he välttämättä suosittele vielä hakeutumista alalle. Viikon aikana on ollut 

vaaratilanne johtuen siitä, että asiakas ei ollut toiminut ohjeiden mukaan. Tutkinto 

tulisi suorittaa alusta asti eli aiempaa osaamista ei pystytä todentamaan eli siitä ei 

tullut näyttöä viikon aikana. 

 


