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Tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella ja kuvata mentorointia mentorin näkökulmasta 
ja lisätä ymmärrystä mentoroinnista ohjausmuotona, jossa mentorin elämänkokemus ja 
biografinen oppiminen tulevat näkyviin. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisena 
resurssina elämänkokemus toimii mentorin näkökulmasta katsottuna. Toisena tavoittee-
na oli kuvata sitä, millaisia tavoitteita, haasteita ja oppimismahdollisuuksia mentorit 
kokevat mentorsuhteissa. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää sitä, millaisen ympä-
ristön tämän hetken työelämä luo mentoroinnille. 

Tutkimuksen kohdejoukko muodostui Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopis-
ton Mentor-opintoihin kevään 2003 ja syksyn 2004 välisenä aikana osallistuneista men-
toreista. Alustavana tutkimusaineistona käytettiin mentoreiden (30) opintojen alussa 
käymää verkkokeskustelua. Tutkimuksen pääaineisto kerättiin teemahaastatteluilla (11). 
Aineisto analysoitiin teemoittelemalla.  

Tutkimuksen tulosten mukaan mentorit kokevat omat elämänkokemukset vah-
vuutena mentorina toimiessa. Ikä ja kokemukset ovat tuoneet lisää itseluottamusta, rau-
hallisuutta ja laajempaa ymmärrystä elämästä, mitkä ovat ohjaamisessa eduksi. Arkipäi-
vän kokemukset ovat antaneet tukea hiljaisesti, ja merkitykselliset kokemukset sen si-
jaan ovat opettaneet elämästä jotain suurempaa. Myös kokemukset omista mentorhah-
moista muistettiin ja niiden merkitys tunnistettiin.  

Mentoroinnin tavoitteet näyttivät tutkimuksessa jakaantuvan aktorin ammatilli-
sen kehittymisen tukemiseen, aktorin henkilökohtaisen kasvun tukemiseen sekä organi-
saation kehittämiseen. Mentorit puolestaan olivat kokeneet mentorsuhteissa mahdolli-
suuksia oppia uutta etenkin omasta itsestä. Eniten haasteita mentorit liittivät omaan oh-
jaustapaan, ja suurimmat onnistumisen kokemukset liittyivät tyytyväisyyteen mentorin 
nähdessä aktorin kehittyvän.  

Tuloksista käy ilmi, että mentorointia tarvitaan nykypäivän työelämässä ja että 
se on mahdollista työelämän haasteista huolimatta. Mentorit kuvasivat hyvin vahvasti, 
että suurten ikäluokkien eläköityminen, kiire ja työssä jaksaminen ovat tämän päivän 
haasteita työelämässä. Mentorit näkivät mentoroinnissa monia mahdollisuuksia, mutta 
toivoivat saavansa työyhteisöltään enemmän tukea. Vaikka työyhteisöissä mentorointi 
on usein otettu positiivisesti vastaan, mentorit toivoivat enemmän keskustelumahdolli-
suuksia sekä mentoroinnin tunnustamista osaksi organisaation toimintaa. Tuloksista 
voikin olla hyötyä siinä vaiheessa, kun mietitään keinoja, joilla mentoreita voidaan tu-
kea.  
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1 JOHDANTO 

Mentori-käsitteen alkuperä sijaitsee kreikkalaisessa mytologiassa. Kun Odysseus lähti 

Troijan sotaan, hän jätti poikansa Telemakhuksen uskotun ystävänsä, Mentorin, suojiin. 

Odysseuksen matka kesti yli kymmenen vuotta. Mentor jäi historiaan kaikkien niiden 

esikuvana, jotka opettavat ja tukevat toisia, usein nuorempia, henkilöitä. (Homeros 

1990.) Historiallisesta lähtökohdasta huolimatta mentorointi näyttää tänä päivänä hyvin 

ajankohtaiselta. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Suurten ikäluokkien eläköityminen, teknologian kehittyminen, toimipisteiden siirtämi-

nen ulkomaille ja työntekijöiden irtisanomiset ovat viime vuosina olleet ajankohtaisia ja 

keskustelua herättäviä aiheita. Beck (2000) kuvaa, että modernin maailman myötä työ-

elämään on syntynyt epävarmuutta. Nopeiden muutosten keskellä työntekijän osaami-

nen voi yllättäen muuttua arvottomaksi, osa työtehtävistä poistuu kokonaan ja sosiaali-

set turvaverkot murenevat. Epävarmuus ja ennakoimattomuus luovat siten elämään tur-

vattomuutta.  

Organisaatioiden näkökulmasta erityisesti suureten ikäluokkien eläköityminen 

näyttää haasteelliselta. Eläkkeelle siirtyvien mukana työpaikoilta poistuu arvokasta, 

vuosien aikana syntynyttä tietoa ja taitoa. Tätä kokemusperäistä tietoa, niin sanottua 

hiljaista tietoa, ei voi oppia kirjoista lukemalla. Mentorointi voikin olla yksi luonteva 
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tapa välittää tätä tietotaitoa nuoremmille työntekijöille sekä opastaa heitä kulkemaan 

organisaatioissa ja työelämässä joustavasti.  

Myös henkilöstövähennysten näkökulmasta osaamisen jakaminen näyttää haas-

teelliselta. Jos työn menettämisestä on olemassa uhka, ihmiset pyrkivät suojaamaan ase-

maansa säilyttämällä itsellään mahdollisimman paljon arvokasta tietoa (Viitala 2005). 

Motivaatio osaamisen jakamiseen ja yhteistyöhön on pieni, koska seurauksena voi olla 

jonkun toisen aseman vahvistuminen. Työyhteisön huono ilmapiiri estääkin siten osaa-

misen jakamista. Työyhteisöjen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta on keskusteltu 

viime vuosina yhä enemmän. Näyttää siltä, että mentorina toimiminen voi olla avain 

viimeisten työvuosien motivaation ylläpitämiseen (Tunkkari 2002, 51).  

Mentoreiden kuvataan olevan ammatillisesti taitavia ja kokeneita. Monesti 

mentorina toimii vanhempi henkilö, jolla on takanaan pitkä työura ja laaja kokemus-

kenttä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mentoreiden osaamista biografisen oppimisen 

näkökulmasta ja erityisesti arkipäivän oppiminen ja elämän merkittävät käännekohdat 

nostetaan esiin. Tutkimuksessa pyritään hakemaan vastauksia siihen, millaisena resurs-

sina mentorin elämänkokemus toimii mentoroinnissa.  

Vaikka mentorsuhteen yleensä ajatellaan olevan vuorovaikutuksellinen mo-

lempia osapuolia kehittävä suhde, suuri osa tutkimuksista on keskittynyt tarkastelemaan 

mentorointia aktorin näkökulmasta. Koska mentorin näkökulma on jäänyt tutkimuksissa 

vähemmälle huomiolle (ks. Russell & Adams 1997, 10), halutaan tässä tutkimuksessa 

keskittyä erityisesti siihen. Kun otetaan huomioon työelämän tilanne, on hyvä tarkastel-

la sitä, mitä mentorit saavat mentorsuhteista ja miten mentorit kokevat oman roolinsa.  

Työelämän lisäksi mentorointi näyttää ajankohtaiselta myös aikuiskoulutuksen 

näkökulmasta. Elinikäinen oppiminen ja elämäkerrallisuus tarjoavat Antikaisen & Ko-

mosen (2003, 94) mukaan oppimiselle ja koulutukselle runsaasti mahdollisuuksia, joita 

ei ole vielä hyödynnetty. Samoin Aittola (1998, 85) kuvaa, että aikuiskoulutuksessa 

olisi tarpeen kehittää oppimisen muotoja, jotka kumpuavat ihmisten omista kokemuk-

sista ja liittyvät läheisesti heidän arkielämään. Mentorointi on juuri tällainen oppimisen 

muoto, missä tarpeet ja tavoitteet nousevat aktorin omasta tilanteesta ja missä mentorin 

oma biografia kaikkine kokemuksineen on läsnä.  

Monissa yrityksissä sekä oppilaitoksissa onkin ryhdytty hyödyntämään mento-

roinnin mahdollisuuksia yhä enemmän. Vaikka erilaiset mentorointi-ohjelmat ovat 

Suomessa lisääntyneet, akateemista tutkimusta mentoroinnista ei ole vielä tehty kovin 

paljoa. Ajankohtaiselta näyttää kysymys siitä, millaiset mahdollisuudet nykyinen työ-
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elämän tilanne tarjoaa mentoroinnille. Onko mentorointi mahdollista jatkuvien muutos-

ten ja kiireen keskellä?  

1.2 Mentorointia voi toteuttaa monin eri tavoin 

Mentoroinnilla tarkoitetaan henkilön kehittymiseen tähtäävää vuorovaikutussuhdetta, 

jonka osapuolia ovat mentori ja aktori. Mentori kuvataan usein henkilöksi, jolla on pitkä 

ja monipuolinen kokemus alallaan. Myös ikävuodet ovat saattaneet tuoda elämänviisa-

utta mentorille, joskus mentoreiden myös sanotaan olevan arvostettuja henkilöitä. Akto-

ri puolestaan on vähemmän kokenut työntekijä, jota mentori ohjaa ja auttaa kehitty-

mään. (Dalton, Thompson & Price 1977; Levinson ym. 1979; Kram 1983.) Taulukkoon 

1 on tiivistetty muutamia mentorointia kuvaavia määritelmiä.  

 

 

TAULUKKO 1. Määritelmiä mentoroinnista  

Kram (1983) Kramin mukaan mentoroinnin funktiot ovat instrumentaalisia tai psykososi-
aalisia. Instrumentaalinen funktio liittyy työuraan ja merkitsee valmentamis-
ta, näkyvyyden lisäämistä sekä haastavien toimeksiantojen mahdollistamis-
ta. Psykososiaalinen funktio merkitsee enemmänkin ohjausta, ystävyyttä, 
tukea ja neuvonantoa, joka lisää aktorin kompetenssin tunnetta sekä itseluot-
tamusta.  

Kleinman, Sie-
gel & Eckstein 
(2001) 

Nostavat mentoroinnin kolmanneksi funktioksi roolimallina toimimisen. 
Mallioppimista tapahtuu silloin, kun aktorilla on mahdollisuuksia havain-
noida profession jäsenten käyttäytymistä ja asenteita. 

Levinson 
(1979) 

Mentorin tehtävänä on tukea aktoria saavuttamaan oma unelmansa. Unel-
malla Levinson tarkoittaa aktorin tavoitteita liittyen tuleviin elämänvaihei-
siin. Mentorointi sisältää hänen mukaan piirteitä ystävyyssuhteesta sekä 
vanhempi-lapsi-suhteesta olematta silti kumpaakaan. 

Eby (1997) Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa useaa aktoria samanaikaisesti. Aktorit 
hyötyvät roolimalleista, verkostoista, psykososiaalisesta tuesta ja ryhmässä 
syntyvästä yhteenkuuluvuuden tunteesta. Sen sijaan vertaismentoroinnissa 
mentori on aktorin kollega tai muu statukseltaan samassa asemassa oleva 
henkilö. Osapuolten samankaltainen tilanne helpottavat tuen jakamista sekä 
palautteen hyväksymistä. 

Russell & 
Adams (1997) 

Primaarimentorointi on pitkähkö intensiivinen mentorsuhde. Sekundaariset 
mentorsuhteet ovat lyhyempiä ja vähemmän intensiivisiä. Sekundaarista 
mentorointia on syntynyt työelämässä tapahtuneiden muutosten johdosta. 

Shea (1994) Mentoroinnin kolme päätyyppiä: Spontaanit tilanteet ovat satunnaisia koh-
taamisia mentorin ja aktorin välillä. Tavoitteellisessa epämuodollisessa suh-
teessa mentori auttaa aktoria tietyillä kehittymisen alueilla. Muodolliset 
ohjelmat ovat pidempiaikaisia ohjelmia, jotka perustuvat organisaation ta-
voitteisiin.  
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Mentoroinnille ei tunnu olevan olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Kirjal-

lisuudessa on esitetty useita, jopa vastakkaisia, näkemyksiä siitä, mitä mentorointi pitää 

sisällään. Mentorsuhteen tavoitteet ja sisältö sekä mentorin tehtävät riippuvat aktorista 

ja mentorsuhteen luonteesta. Vaikka mentoroinnin eri funktioita on erotettu toisistaan, 

mentoroinnin eri puolet eivät ole toisistaan täysin erillisiä vaan esiintyvät rinnakkain. 

Tärkein tavoite mentoroinnissa on kuitenkin aktorin kehittymisen tukeminen. Mentorin 

onkin hyvä olla kiinnostunut sekä sitoutunut tukemaan aktorinsa kehittymistä. (Ruoho-

tie 2000, 222; Fagenson-Eland, Marks & Amendola 1997).  

Joskus mentoroinnissa on kyse vain jonkun taidon oppimisesta, mutta silloin-

kin välittyy jotain muuta, jota voi kutsua elämänviisaudeksi, tunteiksi, moraaliksi tai 

asenteiksi. Laajemmassa merkityksessä mentoroinnilla tarkoitetaan suhdetta, jossa käsi-

tellään kaikkia tärkeäksi koettuja kysymyksiä, opetellaan toimintatapoja ja reittejä, pei-

lataan tulevaisuuden ratkaisuja sekä etsitään elämän ilmiöille laajempaa näkökulmaa. 

(Aaltonen & Junkkari 2000, 289–292.) Se, miten mentorointi määritellään, vaikuttaa 

myös havaintoihin mentoroinnin laajuudesta ja määrästä. Kun mentorointi ymmärretään 

klassisessa mielessä, mentoreita on erittäin vähän. Jos taas mentori ajatellaan sponsorik-

si tai auttajaksi, mentorointi on aika yleistä. (Merriam 1983, 165–166.) 
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2 VOIMAVARAT ELÄMÄNKULUN NÄKÖKULMASTA 

Usein mentoriksi kysytään henkilöä, jolla tiedetään olevan paljon kokemusta joko tietyl-

tä osa-alueelta tai elämästä yleensä. Erilaisten elämänkokemusten ja työkokemusten 

ansiosta mentoreilla on paljon osaamista ja tietoa, niin muodollista kuin epämuodollista, 

mitä he voivat hyödyntää mentorsuhteessa. Koska mentoreilla on usein paljon elämän-

kokemusta, he ovat usein myös aktoreitaan vanhempia henkilöitä.  

Ensimmäisessä kirjallisuusluvussa tarkastellaan biografiseen oppimiseen liitty-

viä arkipäivän oppimismahdollisuuksia, merkittäviä oppimiskokemuksia, hiljaista tietoa 

sekä työuran vaiheita. Luvun jälkimmäisessä osassa keskitytään tarkastelemaan teorioita 

aikuisuudesta ja erityisesti keski-iästä sekä näkemyksiä elämän varrella syntyneestä 

kehityksestä. Siten kokemusten kautta syntynyt osaaminen kuin myös iän myötä tapah-

tunut kehittyminen ovat lähtökohtia, joiden kautta mentorin voimavaroja tarkastellaan. 

2.1 Kokemukset vahvuutena  

2.1.1 Arkipäiväisiä ja merkittäviä oppimiskokemuksia 

Alheit ja Dausien (2000) kuvaavat biografisen oppimisen muodostuvan siitä, kun ihmi-

sen yksilölliset ja yhteiskunnalliset kokemukset muokkaavat hänen elämänhistoriaansa, 

laajentavat osaamista ja tuottavat siten oppimista. Usein tällainen biografinen oppimi-
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nen laajentaa yksilön taitoja, vaikka näin syntyneitä oppimistuloksia ei sen kummem-

min tarkastella tai pidetä merkityksellisinä.  

Nykyään oppimisen kuvataankin olevan koko eliniän kestävä projekti, joka 

ulottuu ihmisten kaikille elämänalueille. Tuomiston (2003, 50–53) mukaan elinikäisestä 

oppimisesta alettiin puhua 1980-luvun puolivälin jälkeen, kun erilaisten toimintaympä-

ristöjen kehittäminen oppimista edistäviksi oppimisyhteisöiksi alettiin nähdä uutena 

mahdollisuutena. Elinikäisestä oppimisen tarpeiden kuvattiin nousevan käytännön tilan-

teista ja yksilön omista tavoitteista. Siinä missä aiemmin korostettiin koulututkintojen 

merkitystä, elinikäisen oppimisen yhteydessä mielenkiinnon kohteeksi nousi itse oppi-

misprosessi sekä oppimisen merkitys.  

Elinikäisen oppimisen rinnalla kuvattu elämänlevyinen oppiminen on Antikai-

sen ja Komosen (2003, 111–112) mukaan monimuotoista ja vaikeasti erotettavissa 

muusta yksilön toiminnasta. Informaalisuus, satunnaisuus, kiinteä yhteys elämän eri 

tilanteisiin sekä oppiminen omien virheiden kautta ovat tyypillisiä piirteitä myös arki-

päivän oppimiselle. Aittola (1998, 61–62) kuvaa arkipäivän oppimisen piiloutuvan mui-

den päivittäisten toimintojen lomaan. Oppiminen arkipäivän tilanteissa on kaikille ihmi-

sille tuttua, mutta samalla sitä on hyvin vaikea kuvata. Kokemustensa perusteella ihmi-

set tietävät oppineensa monia asioita muodollisen koulutuksen ulkopuolella, mutta eivät 

pysty välttämättä kuvaamaan näitä asioita.  

Tuomiston (1998, 39–40, 51–52) mukaan arkipäivän oppimisen eli informaali-

sen oppimisen muotoja ovat tavoitteelliset oppimisprojektit työssä ja vapaa-aikana, ko-

kemuksesta oppiminen sekä tiedostamaton piilo-oppiminen. Arkipäivän oppimiseen 

sisältyykin tämän määrittelyn mukaan aina jonkin verran tavoitteellista ja tavoitteetonta 

kuin myös tiedostettua ja tiedostamatonta oppimista. Arkipäiväoppimisen taso voi vaih-

della paljon. Olennaista kuitenkin on, että oppija tulkitsee jatkuvan itsereflektion avulla 

omaa elämäänsä ja etsii uusia merkityssisältöjä. Koska informaalinen oppiminen tapah-

tuu käytännön tilanteissa, opittu tieto on yleensä käytännöllistä ja käyttökelpoista.  

Kaikkia nykyelämässä tarvittavia valmiuksia ei arkipäivässä voi oppia, mutta 

kaikissa elämäntilanteissa syntyy mahdollisuuksia arkipäivän oppimiselle. Aittolan 

(1998, 59–60, 68–78) mukaan arkielämän tärkeimmät oppimisympäristöt liittyvät kou-

lutukseen, työssäoloon, vapaa-ajan harrastuksiin, medioiden seuraamiseen, kuluttami-

seen, perhe-elämään sekä vertaisryhmiin. Oppiminen arjessa liittyykin usein sosiaalisiin 

tilanteisiin ja ihmissuhdeverkostoihin. Elämänhistorioita koskevan tutkimusprojektinsa 

yhteydessä Antikainen (1996, 292) onkin yleistävästi todennut, että ”Ihmiset oppivat 
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elämällä”. Vuosien mittaan elämänkokemukset kerrostuvat eikä tähän ”hiljaisesti” ar-

jessa syntyvään resurssiin välttämättä kiinnitetä sen kummempaa huomiota.  

Alheitin ja Dausienin (2000) kuvaama biografinen oppiminen jää usein ei-

merkityksellisen oppimisen tasolle. Tavallinen elämä ja arkikokemukset sedimentoitu-

vat, ja syntyy hiljaista tietoa. Sen lisäksi, että arkielämä tuottaa kokemusta ja resursseja, 

johon ei välttämättä tietoisesti kiinnitetä huomiota, arkielämään sijoittuu oppimiskoke-

muksia, jotka koetaan erityisen tärkeiksi. Oppimisen ja elämänkokemusten välisiä suh-

teita tutkineet Merriam ja Clark (1993, 131–133) ovat kuvanneet, että aikuisen kehitty-

miseen vaikuttavat erityisesti informaalin oppimisen piiriin sijoittuvat merkittävät op-

pimiskokemukset. Sama kokemus saattaa toiselle olla merkityksetön ja toiselle erittäin 

merkittävä, koska yksilö itse antaa kokemukselle merkityksen subjektiivisen kokemuk-

sensa kautta. 
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EI-MERKITYKSELLINEN OPPIMINEN MERKITYKSELLINEN OPPIMINEN 

KUVIO 1. Mikä tekee oppimiskokemuksesta merkittävän? (Merriam & Clark 1993) 

 

Myös Aittola (1998, 64) korostaa merkittävien elämänkokemusten roolia sanoessaan 

niiden toimivan kaiken oppimisen perustana. Mikäli kokemusten tarjoamia mahdolli-

suuksia pystytään hyödyntämään, merkittävien elämänkokemusten analysointi luo pe-

rustan arkipäivän oppimiselle. Antikainen (1998) puolestaan kuvaa muodollisen koulu-

tuksen ulkopuolelle sijoittuvien merkittävien oppimiskokemusten pitävän elämänpitui-

sen oppimisen käynnissä.  

Jotta kokemuksesta muodostuisi merkittävä oppimiskokemus, Merriamin ja 

Clarkin (1993, 129–137) mukaan kokemuksen tulee koskettaa oppijaa henkilökohtaisel-

la tasolla. Tällainen kokemus voi liittyä joko henkilön taitoihin ja kykyihin, minäkuvaan 

(sense of self) tai koko elämänkatsomukseen (expansion). Mitä useammalla tasolla ko-

kemus vaikuttaa, sitä lähemmäksi henkilö pääsee transformatiivista eli kokonaisvaltaista 

oppimiskokemusta. Mezirow (1995), joka on luonut teorian transformatiivisesta oppi-
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misesta, kuvaa että oppimisen perimmäinen motiivi on tarve ymmärtää omaa kokemus-

ta. Tällöin merkitysten luominen sijoittuu oppimisen ytimeen. Myös Merriamin ja Clar-

kin mukaan muutokset eivät yksinään tee kokemuksesta merkittävää. Edellytyksenä on, 

että henkilö itse arvostaa kokemustaan ja tunnistaa kokemuksen tärkeäksi omassa elä-

mässään.  

Antikainen (1996, 251) puolestaan on määritellyt merkittäviksi oppimiskoke-

muksiksi sellaiset oppimiskokemukset, jotka elämänkertomuksen perusteella näyttävät 

ohjanneen elämänkulkua sekä muuttaneen tai vahvistaneen henkilön identiteettiä. Täl-

laiset merkittävät oppimiskokemukset ovat sijoittuneet elämänkulun siirtymä- tai kään-

nekohtiin. Antikaisen ja Komosen (2003, 107–109) mukaan merkittäviä oppimiskoke-

muksia on elämän aikana yleensä vähintään yksi ja enimmillään kymmenkunta.  

Merriamin ja Clarkin (1993, 138) tulokset viittaavat siihen, että vaikeat koke-

mukset kuten sairastuminen tai läheisen kuolema tuottavat usein transformaation. Vaik-

ka merkitykselliset kokemukset ovat usein ikäviä tapahtumia, ne tuovat usein mukanaan 

positiivisia seurauksia. Samoin Antikainen ja Komonen (2003, 107) totesivat, että kiel-

teisiltä ja tuskallista tuntuneet kokemukset ovat jälkikäteen saattaneet muuttua resurs-

seiksi.  

Myös Malinen (2000) on todennut, että oppimista tapahtuu ylitettäessä omia 

rajoja. Malinen käyttää aikuisen oppimisen kuvaamisessa särön käsitettä ja esittää, että 

todellista oppimista voi tapahtua vain, jos aikuisen tapaan ajatella ja tietää syntyy särö. 

Tällainen särö voi syntyä elämänkokemuksen ja ravistelevan oppimiskokemuksen yh-

teentörmäyksessä. Särön synnyttävä oppimiskokemus muuttaa turvallista elämänkulkua 

ja sen jatkuvuutta ja aikuisessa herää silloin tarve todelliseen oppimiseen, joka muuttaa 

hänen tapaansa toimia ja ajatella. 

2.1.2 Hiljainen tieto 

Kaikkeen tietoon ja oppimiseen liittyy ”hiljainen ulottuvuus” mutta se korostuu silloin, 

kun on kyse informaalista ja satunnaisesta oppimisesta (Vaherva 1998, 169). Hiljaisen 

tiedon luonnetta ja merkitystä on käsitelty vuosien ajan ja sen merkitys osaamisen yhte-

nä osa-alueena on tunnustettu. Hiljaista tietoa on kutsuttu myös sanattomaksi, äänettö-

mäksi ja ei-käsitteellisessä muodossa olevaksi tiedoksi. Käsitteen (tacit knowledge) on 

esittänyt Michael Polanyi (1966, 4) ja hän tarkoitti käsitteellä formuloimatonta tietoa, 
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jota ei pystytä sanoin ilmaisemaan. Hänen mukaansa hiljaisen tiedon kautta ihminen 

tietää enemmän kuin on sanallisesti mahdollista ilmaista. 

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat erottaneet hiljaisesta tiedosta kognitiivisen ja 

teknisen ulottuvuuden. Kognitiivisella ulottuvuudella he viittaavat mentaalisiin mallei-

hin, toimintatapoihin, uskomuksiin sekä käsityksiin itsestä. Hiljaisen tiedon teknisellä 

ulottuvuudella sen sijaan he viittaavat automatisoituneihin taitoihin, kätevyyteen ja käy-

tännöllisyyteen. Vaikka hiljaisen tiedon käsitettä on määritelty monin eri tavoin, kaikis-

sa määritelmissä hiljainen tieto liitetään käytännöllisyyteen ja kokemuksellisuuteen. 

Koskinen (2001, 31) kuvaakin hiljaisen tiedon olevan käytännöllistä tietotaitoa. 

Schön (1987) käyttää hiljaisen tiedon ilmiöstä nimitystä taitaminen (artistry) ja 

tarkoittaa silloin asiantuntijan ammatillisessa osaamisessa näkyvää hiljaista tietoa. Hil-

jaisen tiedon sanotaan ilmenevän käytännöllisenä tietämisenä, sujuvana päättelynä ja 

taitamisena, toimintavarmuutena, sorminäppäryytenä, intuitiona ja vaistona. Siten se 

muodostaa osan työn kokonaishallinnasta ja on merkittävä osa ammattipätevyyttä. (Ki-

vinen 1998, 72; Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 72; Paloniemi 2003, 194.)  

Tietämisen muuntuminen eksplisiittisestä tiedosta hiljaiseksi, näyttää olevan 

sujuvan toiminnan edellytys. Käytännöllisen tiedon sisäistyminen ja jäsentyminen hil-

jaiseksi tiedoksi, on seurausta pitkäaikaisesta kokemuksesta ja harjaantumisesta (Kivi-

nen 1998, 72). Siinä missä teoriatieto, informaatio, eksplisiittinen tieto voidaan saavut-

taa hyvän koulutuksen avulla, kokemustieto ja osaaminen saavutetaan työn ja ammatil-

lisen käytännön avulla. Ammatin harjoittamisen kautta syntyvää osaamista Poikela 

(1998) kuvaa informaation hyödyntämisestä alkavana tiedon yhdistelyn ja käytön ketju-

na. Tässä ketjussa yksilölle merkitykselliset teoreettiset ja käytännölliset tiedot yhdisty-

vät ensin kokemustietoon. Ammatillisen harjaantumisen myötä kokemustietoon yhdis-

tyy myös hiljaisen tiedon osuus. Tämän integroinnin lopputulos on osaaminen, jota ei 

kyetä saavuttamaan ainoastaan koulutuksen avulla vaan siihen päästään vasta pitkällisen 

ammatissa toimimisen kautta. 

Hiljaisen tiedon syntymistä kuvaavien teorioiden lisäksi on esitetty malleja sii-

tä, miten hiljaista tietoa voidaan siirtää. Hiljainen tieto omaksutaan usein kokemuksen ja 

toiminnan kautta siinä ympäristössä, jossa sitä tullaan käyttämään (Sternberg 1999, 

231–233). Ongelmanratkaisua vaativat tilanteet näyttäytyvät parempina mahdollisuuk-

sina hiljaisen tiedon omaksumiseen. Koska kokemus sellaisenaan ei tuota hiljaista tie-

toa, hiljaisen tiedon omaksumisessa tulisi olla aikaa havainnoimiselle ja oppimiselle. 

 



14 

Organisaatioiden toimintakulttuurit voivatkin estää tiedon jakamisen, eikä hiljaisen tie-

don omaksuminen ole aina mahdollista. (Paloniemi 2004, 28–29.) 

Nonakan & Takeuchin (1995, 62) mukaan yhteisöllinen hiljainen tieto siirtyy 

yksilöille sosialisaation kautta. Sosialisaation jälkeen tapahtuvassa artikulaatiovaiheessa 

hiljainen tieto puetaan sanoiksi, jolloin se muuttuu taas näkyväksi. Hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon välistä suhdetta on kuvattu jäävuorimallilla, jossa vuori muodostuu pää-

osin organisaatiokulttuurissa sijaitsevasta hiljaisesta tiedosta. Kivisen (1998, 72) jää-

vuorimallissa vuoren huippu kuvaa sanallistettavissa olevaa osaamista. Veden pinnan 

alapuolelle jäävä osa kuvaa hiljaista tietoa ja jäävuoren pohjalla sijaitsee äänetön epätai-

to. Niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen, mallioppimisen, toiminnallisuuden kuin in-

formaalin sosiaalisen kanssakäymisen, on kuvattu olevan hiljaisen tiedon jakamisen 

edellytys (Koskinen 2001, 90–95, 102).  

Raija Nurminen (2000) on väitöstutkimuksessaan tarkastellut intuitiota osana 

hiljaista tietoa. Hoitotyön piirissä tehdyn tutkimuksen mukaan intuitio on subjektiivista, 

erilaisten asioiden yhtäaikaista käsittämistä ja ymmärtämistä. Hoitotyössä intuitio syn-

tyy sisäisen tunteen kautta yksilöä ja ihmistä arvostavassa kohtaamisessa ja konkreetti-

sessa toiminnassa. Intuition avulla mahdollistuu kokonaisvaltainen näkemys olemassa 

olevasta tilanteesta. Tulosten mukaan raja intuition ja hiljaisuuden kautta kehittyneen 

tiedon välillä on häilyvä. (Nurminen 2000, 106–107.) Hiljaiseen tietoon ja intuitiiviseen 

tietoon on yhdistetty myös laaja-alaisen viisauden käsite. Viisauden ajatellaan olevan 

sisäistettyä, koettua ja arvostettua tietoa ja siihen liitetään empatia, kyky eläytyä toisen 

ihmisen elämykselliseen todellisuuteen. (Lindqvist 1989 Nurmisen 2000, 30 mukaan.) 

2.1.3 Käsityksiä työuran vaiheista  

Oppipojat ja heidän mentorinsa ovat tuttuja monista eri tarinoista ja mentorointi on näh-

ty useissa perinteisissä urateorioissa luonnollisena työuran vaiheena. Esimerkiksi Dalto-

nin, Thompsonin ja Pricen (1977) uramallissa mentorointivaiheessa oleva työntekijä 

kuvataan oppipoikien ohjaajaksi. Oppipojasta mentoriksi kehittyminen tapahtuu kolle-

gavaiheen kautta. Mentorointivaiheen jälkeen ura voi vielä kehittyä sponsorointivaihee-

seen, jossa työntekijä keskittyy laajemmin koko organisaatioon ohjaamiseen. (Merriam 

1983, 164.) Laitisen (2004, 87–90) lisensiaatintutkimuksessa havaittiin, että ammatilli-

sen elinkaaren mentorointivaiheessa työ sisältää yhä enemmän kokemattomampien oh-

jausta, mentorointia ja osallistumista organisaation toiminnan kehittämiseen sekä ulko-
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puolisten suhteiden hoitamiseen. Tutkimuksessa todettiin myös, että eläkkeelle siirtyvi-

en henkilöiden pitäisi ajoissa jakaa vastuuta, eikä pitää tiukasti kiinni omista tehtävis-

tään. Näin helpotettaisiin jatkuvuutta tehtävien hoidossa.  

Perinteisissä urateorioissa (Hall 1986, Super 1984) uralla eteneminen nähdään 

vertikaalisena nousuna ja monet näistä uravaihemalleista perustuvat Eriksonin persoo-

nallisuuden kehittymistä kuvaavaan malliin (Lähteenmäki 1995, 19). Nykyään elämän 

eri kehitysvaiheet ja -tehtävät eivät ole enää sidoksissa ikään (Piesanen 1996, 12–14) 

eikä työuran ja elämänkulun yhteys ole enää kiinteä. Yhteiskunnassa ja työelämässä 

tapahtuneiden muutosten kuten teknologian lisääntymisen, globalisaation, työttömyy-

den, lisääntyneen koulutuksen ja väestön ikääntymisen seurauksena ihmisten elämän-

kaaret ja urakäyttäytyminen ovat monimuotoistuneet ja muuttuneet. Pysyvyyden sijaan 

uran vaiheita leimaavat epävarmuus, ennakoimattomuus ja epätyypilliset työsuhteet.  

Yksi uudemmista, työuraa paljon laaja-alaisemmin käsittelevistä, urateorioista 

on Hallin ja Mirvisin (1996, 19–25) teoria monimuotoisesta urasta. Monimuotoinen ura 

(protean career), joka kasvaa horisontaalisesti, nähdään vastakohtana traditionaaliselle 

vertikaaliselle urakehitysmallille. Tällaiselle uralle on ominaista osaamisen jatkuva laa-

jeneminen ja monipuolistuminen sekä työhön liittyvä vuorovaikutus muiden ihmisten 

kanssa. Monimuotoisessa urassa menestyksen kriteerit syntyvät yksilöstä itsestä käsin, 

eivät ulkopuolelta. Vaikka esitettyjen urateorioiden pääajatukset ovat hyvin erilaisia, on 

myös sanottu, että uratulkinnat voidaan nähdä rinnakkaisina, ei ainoastaan toisensa 

poissulkevina (Lähteenmäki 1995, 31). 

Lähteenmäen (1995, 27–28) mukaan uraa voidaan tarkastella objektiivisesta, 

subjektiivisesta ja organisatorisesta näkökulmasta. Perinteistä urakäsitystä tukee uran 

objektiivinen tulkinta. Organisatorisen tulkinnan mukaan organisaatio uudistuu yksilöi-

den työurien kehityksen kautta. Subjektiivisesta näkökulmasta katsottuna ura on amma-

tillinen oppimisprosessi, joka kehittyy ammatillisen identiteetin myötä. Oppimisprosessi 

ja kehittyminen alalla etenevät ammatillisen identiteetin pohdinnan ja rakentamisen 

kautta. Lähteenmäki (1995, 148–149) itse kuvaa uran muodostuvan sarjasta perättäisiä 

toisiinsa sidoksissa olevia päätöstilanteita, joissa yksilö tekee tulevaisuuttaan koskevia 

valintoja aiempien ratkaisujensa mahdollistamissa rajoissa. Yksilön kokonaisvaltainen 

kehitys mahdollistuu, koska kaikilla uraa koskevilla päätöksillä voi olla vaikutuksia 

tulevien valintamahdollisuuksien, tulevan elämänkaaren sekä persoonallisuuden kehit-

tymisen kannalta. 
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Luvun alussa käsiteltiin merkittäviä elämänkokemuksia. Merkittäviä avainpis-

teitä on tunnistettu myös uran eri vaiheista. Koulun päättäminen, opiskelupaikan valinta 

ja opiskelemaan lähteminen, työhön tai lisäkoulutukseen hakeutuminen, työpaikan vaih-

taminen sekä eläkkeelle jääminen ovat yhteydessä uran normaaliin sosiaaliseen etene-

miseen (objektiivinen ura). Subjektiivisen urakehityksen kannalta merkittäviä vaiheita 

ovat tilanteet, joissa yksilö tekee ura-ankkureiden ja arvojen tiedostamisesta johtuvia 

uramuutosratkaisuja. Merkittävien uravaiheiden käynnistäjänä toimivat erilaiset tapah-

tumat lähiympäristössä, jotka herättävät yksilön miettimään uudelleen arvojaan ja ta-

voitteitaan. (Lähteenmäki 1995, 149, 153.)  

Työhön liittyvää kehittymistä voi tarkastella esimerkiksi asiantuntijuuden kaut-

ta. Asiantuntijuuden muodostumista tutkineiden Lehtisen ja Palosen (1998, 95–104) 

mukaan olisi tärkeää, että muodollista ja epämuodollista tietoa ei asetettaisi vastakkain 

vaan nähtäisiin niiden erilaiset roolit ja ajoitus asiantuntijuuden kehittymisen eri vai-

heissa. Joskus informaali tieto on formaalia merkittävämmässä asemassa ja joskus taas 

päinvastoin. Harvoin on mahdollista toimia vain toisen varassa. Kuitenkin on selvää, 

että asiantuntijatehtävien kohdalla muodollinen tieto toimii lähtökohtana epämuodolli-

sen tiedon kehittymiselle. Muodollisella tiedolla on tärkeä rooli kommunikaatiossa, sillä 

verbaalisessa muodossa oleva tieto tekee opettamisen ja oppimisen mahdolliseksi. Yksi 

mentoroinnin haasteista onkin tehdä epämuodollinen, sanojen ulottumattomissa oleva, 

tieto näkyväksi mentorsuhteessa.  

2.2 Aikuisuuden kehitystehtävät ja mentorointi 

Edellisessä kuvussa kuvattiin kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia, joita aikuisen 

elämän varrella esiintyy ja joita voidaan pitää mentorin vahvuutena. Tässä luvussa tar-

kastellaan sitä, miten aikuisen kehittymistä kuvaavat teoriat ja mentorointi liittyvät toi-

siinsa. Ikääntymisen kuvataan tuovan tullessaan asioita, joita mentorilta monesti odote-

taan. Tällaisia asioita ovat harkitsevaisuus ja viisaus, kyky pohdiskella, elämän hallinta, 

työkokemus ja hiljainen tieto.  

Kehitysteorioiden näkökulmasta katsottuna ihminen kehittyy muuttuvien haas-

teiden ja vaatimusten johdosta. Kehitysteoriat ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia, joten 

eri aikoina eri kulttuureissa kehitystä ohjaavat tekijät ovat erilaisia ja myös yksilöiden 

välillä esiintyy eroja. Teorioita ei sen vuoksi voikaan sellaisenaan soveltaa mutta siitä 
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huolimatta ne antavat viitteitä siitä, millaisia tekijöitä liittyy elämäntilanteeseen silloin, 

kun elämänkokemusta on jo ehtinyt kertyä ja mentorina toimiminen voisi olla mahdol-

lista.  

2.2.1 Keski-ikään liittyvä kehitys 

Kehitystehtävän käsitteen esitteli Robert J. Havighurst 1940-luvun lopulla. Kehitysteh-

tävä tarkoittaa hänen mukaan taitoja ja kykyjä, jotka henkilö omaksuu lisätessään oman 

ympäristön hallintaa ja jonka seurauksena syntyy yhteiskuntaan tervettä kasvua. Kehi-

tystehtävät syntyvät Havighurstin mukaan kolmesta syystä: fyysinen kypsyminen (mm. 

kävelemään oppiminen), ympäristön kulttuuriset paineet (mm. lukemaan oppiminen) ja 

yksilön henkilökohtaiset motiivit ja arvot (mm. ammatin valinta, elämänfilosofian luo-

minen). Kehitystehtävän täyttäminen tuottaa onnellisuutta ja edellytyksiä uusien kehi-

tystehtävien täyttämiseen. Vaikeudet kehitystehtävien täyttämisessä aiheuttavat tyyty-

mättömyyttä ja vaikeuksia uusien tehtävien edessä. (Havighurst 1955, 2–5.)  

Myös Erik H. Eriksonin (1959) psykososiaalisen kehityksen teorian mukaan 

kehitys etenee erilaisten vaiheiden läpikäymisen myötä. Eriksonin teoriassa elämään 

sisältyy kahdeksan vaihetta, joissa erilaisten kriisien läpikäyminen nousee tärkeäksi. 

Yksilön ratkaistessa yhteiskunnan asettamien muutosvaatimusten johdosta syntyviä 

kriisejä onnistuneesti, kehitystulos on myönteinen, mutta kriisin epäonnistunut ratkaisu 

tuottaa sitä vastoin lamaantumista ja itsekeskeisyyttä sekä epätoivoa. 

Keskiaikuisuuteen, joka sijoittuu 35 ja 60 ikävuoden väliin, liittyvinä kehitys-

tehtävinä Havighurst (1955, 268–276) pitää mm. aikuisten sosiaalisten ja yhteiskunnal-

listen velvollisuuksien täyttämistä, tyydyttävän työuran luomista ja ylläpitämistä, nuor-

ten auttamista vastuullisuuteen ja onnelliseen aikuisuuteen kasvamisessa, aikuisen va-

paa-ajan toimintojen kehittämistä ja sopeutumista ikääntyviin vanhempiin. Niin kuin 

Havighurst myös Erikson (1980, 103–107) pitää aikuisuuden ja keski-iän tehtävänä 

muista huolehtimisen lisäämistä. Keski-ikään kuuluva kehittymisprosessi on hänen mu-

kaan generatiivisuuden ja luutumisen psykososiaalinen kriisi. Kriisin myönteinen rat-

kaisu ilmenee kykynä huolehtia uudesta sukupolvesta. Myös kyky luopua omista tar-

peista ja toimia toisten ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi sekä halu ylittää oman olemas-

saolon rajat toisten hyväksi tehdyllä työllä ovat piirteitä, jotka esiintyvät kriisin myön-

teisessä ratkaisussa. Elämän perusvoimaksi muodostuu tällöin halu ja kyky huolehtia. 
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Lamaantuminen ja luutuminen sekä elämän tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden elämyk-

set kuvaavat yksilön tilannetta, kun kehitystulos on kielteinen.  

Kehityksen aikana syntyvä halu ja kyky huolehtia muista yhdistävät aikuisen 

kehityksen ja mentoroinnin toisiinsa. Eriksonin (1959) lisäksi etenkin kehitysteoree-

tikkko Daniel Levinson (1979) on käsitellyt mentoroinnin merkitystä aikuisen kehityk-

sessä. Levinsonin teoria aikuisiän vaiheista edustaa uudempaa näkökulmaa, vaikka teo-

rian synty sijoittuu sekin 1970-luvulle. Levinsonin mukaan kehitys etenee siirtymien 

kautta, jotka sijoittuvat tasaisten 5–7 vuotta kestävien elämänvaiheiden väleihin. Siirty-

mät luovat mahdollisuuksia uuden elämänrakenteen muotoutumiselle, koska sen aikana 

elämänsisältöjä ja niiden merkityksiä arvioidaan uudelleen ja tehdään uusia valintoja.  

Levinsonin mukaan keskiaikuisuutta (40–65 ikävuotta) edeltävässä keski-iän 

siirtymässä (40–45 ikävuotta) tärkeäksi nousee elämän, niin menneisyyden kuin tulevai-

suudenkin haasteiden, uudelleenarviointi. (Levinson 1979, 199–200, 331). Var-

haisaikuisuuden kehitystehtäväksi hän puolestaan nimeää yhteisön jäseneksi kasvami-

sen. Levinsonin mukaan mentorsuhde auttaa läpikäymään näille ikäkausille tyypillisiä 

perustehtäviä ja siten edistää suhteen molempien osapuolten psykologista kehitystä sekä 

auttaa eteenpäin työuralla.  

Myös Erikson pitää mentorointia voimavarana, jonka avulla voidaan selviytyä 

keski-iän kehitystehtävästä. Ohjaussuhteen luominen nuorempaan henkilöön sisältää 

mahdollisuuden uudelleensuunnata energia luovaan toimintaan, ja toista auttaessaan 

keski-ikäinen pystyy tyydyttämään generatiivisuuden tarpeitaan. (Kram 1983, 609.) 

Samansuuntaisia Eriksonin ja Levinsonin teorioiden kanssa ovat Vaillantin havainnot 

mentorin kyvystä antaa ja omistautua seuraaville sukupolville (Merriam 1983, 163). 

Teoreetikoista Levinson (1979, 252) pitää mentorsuhdetta kaikkein tärkeimpänä sanoes-

saan mentorsuhteen olevan yksi keski-ikäisen miehen tärkeimmistä suhteista.  

Tutkijat ovat ottaneet myös kantaa siihen, miten omat kokemukset aktorin roo-

lissa vaikuttavat myöhemmin keski-iän kehitykseen. Levinson (1979, 252) toteaa, että 

jos miehellä itsellä on ollut riittävän hyvä mentori ja hän ratkaisee keski-iän siirtymän 

keskeiset tehtävät, hän kykenee ottamaan enemmän vastuuta nuorempien aikuisten ke-

hittymisen tukemisessa. Vaillantin puolestaan tutki Harvardista valmistuneiden miesten 

selviytymistä elämän haasteista ja tarkasteli myös mentorin merkityksen. Tulosten mu-

kaan mentorsuhteet ja muut vakaat suhteet rakastavien ihmisten kanssa perheessä ja 

työssä ennakoivat selviytymistä elämän käänteistä ja stressitekijöistä. Miehet, joilla ei 

menneisyydessään ollut itsellä mentoria, olivat menestyneet elämän käännekohdissa 

 



19 

heikommin kuin miehet, joilla mentori oli ollut. He eivät myöskään olleet yhtä haluk-

kaita ottamaan vastuuta muista aikuisista samalla tavoin kuin vertailuryhmä.  

Hieman uudempien tutkimusten mukaan (Allen, Poteet, Russell & Doppins 

1997, 16; Ragins & Cotton 1993) henkilöt, jotka ovat osallistuneet mentorointiin aiem-

min joko mentorina tai aktorina, toimivat mentorina luultavammin myös jatkossa. 

Eräässä tutkimuksessa havaittiin (Allen, Poteet & Borroughs 1997, 83–84), että vasta-

vuoroisuuden normi vaikuttaa päätökseen ryhtyä mentoriksi. Kun ihmiset tuntevat, että 

heitä on kohdeltu reilusti, he haluavat myös itse toimia auttaa muita. Mentorit jotka oli-

vat kokeneet saavansa mentoriltaan apua ja tukea, tunsivat velvollisuudekseen toimia 

mentorina myös itse. Sen sijaan, että pelkkä kokemus aktorina olosta olisi motivoinut 

toimimaan mentorina, tunne velvollisuudesta antaa jotain takaisin ohjasi toimimaan 

mentorina. 

Aiemmin luvussa kuvattuja, vuosikymmeniä sitten muodostuneita, teorioita ja 

näkemyksiä on kritisoitu paljon. Levinsonin (1979) ja Vaillantin tutkimusten heikkous 

on se, että tutkimusotokset ovat koostuneet ainoastaan miehistä. Lisäksi Vaillantin tut-

kimuksessa elämän käännekohdissa heikommin menestyneiden miesten on todettu me-

nestyneen elämässä suhteellisen hyvin muihin ihmisiin verrattuna (Merriam 1983, 163). 

Aikaisten mentorsuhteiden puuttumisella ei siis ole niin merkittävää vaikutusta elämäs-

sä selviytymiseen kuin tulokset antavat olettaa. Lisäksi siirtymäteorioiden ikäsidonnai-

suuteen on kohdistunut paljon kritiikkiä. Nykykäsityksen mukaan yksilön kehitys on 

joustavaa ja siihen vaikuttavat iän rinnalla geneettiset ja kulttuuriset tekijät. Lisäksi ke-

hitystä pidetään historiallisen ajan, eliniän ja ei-normatiivisten tapahtumien vuorovaiku-

tuksen tuloksena. Tämän vuoksi kehitystehtävät eivät voi olla sidoksissa ainoastaan 

henkilön ikään. (Pulkkinen 1997, 14–15.) 

Kritiikistä huolimatta siirtymäteorioille löytyy osittaista tukea uudemmista teo-

rioista. Antikaisen & Komosen (2003, 97) mukaan siirtymäprosessit ovat tulleet moni-

mutkaisiksi ja perinteinen normatiivinen malli on ainakin osittain murentunut. Elämän-

urat ovat korvautuneet yksilöllisillä, reflektiivisillä ja prosessimaisilla poluilla sekä työ-, 

oppimis- ja koulutuselämäkerroilla. Perhon ja Korhosen (1996) saamien tulosten mu-

kaan suomalaiset ovat kokeneet ainakin yhden siirtymän keski-ikään mennessä, vaikka-

kaan siirtymät eivät kuitenkaan ole olleet samalla tavalla ikäsidonnaisia niin kuin Le-

vinson olettaa. Monissa teorioissa keski-ikä on kuvattu kriisien kokemisen elämänvai-

heeksi, mutta nykyään myös tätä näkemystä pidetään vahvasti liioiteltuna. Perhon ja 

Korhosen (1996) mukaan siirtymävaiheisiin liittyy ristiriitoja mutta jälkikäteen arvioi-
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tuna niihin on liitetty myönteisiä merkityksiä. Elämänkulun muutokseen sopeutuminen 

edellyttää henkistä kasvua ja muuttumista, mutta tutkimusten valossa kehityksen koke-

minen psyykkisenä kriisinä on enemmänkin poikkeus kuin sääntö. (Lehtinen & Kuusi-

nen 2001, 42–43.) 

Sen sijaan useat teoriat tukevat käsitystä keski-iästä kypsyyden, varmuuden ja 

vakauden aikakautena. Kypsän ja itseään toteuttavan aikuisen piirteitä ovat esimerkiksi 

Maslowin mukaan itsen ja muiden ihmisten hyväksyminen, lujat moraaliset standardit, 

luottamus omaan kokemukseen ja arvioon, luovuus sekä demokraattisuus (Pulkkinen 

1997, 16). Gouldin teoriassa keski-ikäisen kuvataan tunnistavan ja hyväksyvän oman 

minän torjuttuja puolia jolloin voidaan löytää todellinen aito minä. (Lehtinen & Kuusi-

nen 2001, 41. )  

Kypsään aikuisuuteen kuuluu myös moraalin ja eettisyyden vahvistuminen. 

Esimerkiksi Susanna Paloniemi (2003, 195) on kuvannut ikääntyvien työntekijöiden 

vahvuudeksi juuri työetiikan ja -moraalin. Lawrence Kohlberg, joka on tutkinut arvojen 

kehittymistä, kuvaa ihmisen alkavan aikuistumisen myötä ymmärtää arvojen ja niistä 

nousevien normien olevan itsessään arvokkaita. Kypsän ja eettisesti vastuullisen ihmi-

sen tuntomerkkeinä hän pitää kärsivällisyyttä, moniulotteisuutta, harkitsevuutta ja tasa-

puolisuutta. Lisäksi eettisesti vastuullinen ja kypsä henkilö uskaltaa kyseenalaistaa, tar-

kistaa ja tarkentaa omaa arvomaailmaansa. Arvomaailman tarkastusten aika osuu Kohl-

bergin mukaan 20. ja 40. ikävuoden väliin. Jos tämä vaihe sisältää rehellistä ja raviste-

levaa kyselemistä, ihmisen kuvataan saavan ratkaistavakseen elämän viimeisen tehtä-

vän, viisauden saavuttamisen. (Aaltonen & Junkkari 2000, 115–119.) 

Samoin kuin yllä kuvatuissa teorioissa myös Paloniemen (2003, 195, 199) tut-

kimuksessa ikääntyvien kuvattiin kokevan uusia mahdollisuuksia persoonalliseen kas-

vun ja kypsymisen sekä rohkeuden ja varmuuden kasvattamisen muodossa. Tutkimuk-

sessa nostettiin myös esiin ikääntyvien työntekijöiden osaamisen jakamisen mahdolli-

suudet. Kun keski-iässä saavuttaa vahvemman kuvan itsestä ja omasta kehityksestä, on 

kykenevämpi edistämään myös muiden kehitystä. Ikääntyvien työntekijöiden osaamisen 

vahvuuksia, hiljaista tietoa ja käytännöllistä osaamista (Paloniemi, 2004, 29) sekä vuo-

sien aikana kertynyttä laajaa elämänkokemusta voidaan hyödyntää niin heidän omassa 

kuin muidenkin oppimisessa (Ruohotie 2000, 193). 
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2.2.2 Laajennettu näkökulma generatiivisuuteen 

Erikson esitteli yksilön elämänkaareen ja psykologiseen kehitykseen liittyvän generatii-

visuuden käsitteen vuosikymmeniä sitten. Sen lisäksi, että generatiivisuuden käsite liit-

tyy yksilön psykologiseen kehitykseen, se merkitsee yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta 

yksilöissä ilmenevää voimavaraa, joka edistää yhteiskunnan jatkuvuutta ja muutosta. 

Siten sillä on merkitystä pyrittäessä yhteisöllisellä tasolla edistämään moraalisten ja 

eettisten tavoitteiden saavuttamista.   

Käsitteen teoreettisesta rikkaudesta huolimatta, generatiivisuus ei ole ollut tie-

teellisen huomion kohteena kovin paljoa. Muutamat teoreetikot (Levinson 1979, Vail-

lant 1977, Neugarten 1968) ovat käyttäneet generatiivisuuden käsitettä kuvatessaan ai-

kuisen kehitystä, mutta vasta viime aikoina käsitettä on alettu tutkia lähemmin esimer-

kiksi psykologisten ja sosiologisten näkökulmien kautta. Nämä näkökulmat generatiivi-

suuteen antavat aikuisen kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumiselle useita toteutumis-

mahdollisuuksia. (McAdams & Aubin 1998.)  

Generatiivinen toiminta voi sijoittua moniin eri ympäristöihin, vaikka Erikso-

nin näkökulmasta generatiivisuus ilmenee pääosin lasten kasvatuksessa. Generatiivinen 

toiminta voi liittyä työhön ja ammatillisuuteen, vapaaehtoistoimintaan, uskonnolliseen 

ja poliittiseen toimintaan, aktiiviseen naapurusto- ja yhteisötoimintaan, ystäväsuhteisiin 

ja muuhun vapaa-ajan toimintaan. Generatiivisuutta esiintyykin vanhemmuuden lisäksi 

suuressa määrin opettamisen, mentoroinnin, vastuullisen kansalaisuuden sekä kehitystä 

ja hyvinvointia edistävien tuotteiden tai palvelujen luomisen ja tuottamisen muodoissa. 

(McAdams & Aubin 1998.) Esimerkiksi kolmannen sektorin tehtävissä ja hankkeiden 

toimeenpanemisessa tarvitaan generatiiviseen ikään ehtineiden henkilöiden kokemusta 

ja yhteiskunnallista asemaa (Lehtinen & Kuusinen 2001, 40–41). Yhteistä generatiivi-

suuden eri ilmenemismuodoille eri ympäristöissä on se, että toiminnan ydin sijaitsee 

sitoutumisessa seuraavan sukupolven tukemiseen. 

Abigail ja Vandewater (1998, 76, 94) ovat pitkittäistutkimustensa tuloksena 

erottaneet generatiivisuudesta kolme vaihetta, jotka ovat halu toimia generatiivisesti, 

kapasiteetti toimia generatiivisesti ja generatiivisuuden loppuunsaattaminen. Kukin 

näistä vaiheista dominoi eri elämän vaiheessa. Tutkijat olettavat, että varhaisessa aikui-

suudessa syntyneet generatiiviset toiveet ja tavoitteet on saatettu päätökseen myö-

häisaikuisuudessa. Näiden väliin sijoittuu aika, jolloin kapasiteetti toimia generatiivises-
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ti voimistuu. Tästä näkökulmasta katsottuna keski-ikä onkin aika, jolloin kapasiteetti 

generatiiviseen toimintaan on suurin.  

Kun halutaan tietää, mistä generatiivisuus syntyy, täytyy huomioida niin henki-

lön omat kuin myös henkilön sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön vaikutukset. McA-

dams, Hart ja Maruna (1998) kuvaavat generatiivisuutta seitsemän piirteen avulla. Täy-

delliseen generatiivisuuden toteuttamiseen sisältyy heidän mukaan seuraavat piirteet: 

- sisäinen halu 

- kulttuurinen vaatimus  

- huoli seuraavasta sukupolvesta 

- usko ihmisen kehitysmahdollisuuteen 

- generatiivinen sitoutuminen 

- generatiivinen toiminta  

- narratiivi aikuisen elämästä selviytymisen ja huolenpidon kannalta.  

Sisäinen halu yhdessä kulttuuristen vaatimusten kanssa herättävät tutkijoiden mukaan 

tietoisen huolen seuraavasta sukupolvesta. Tämä huoli voi kääntyä generatiiviseksi si-

toutumiseksi, joka näkyy henkilökohtaisissa projekteissa, elämäntehtävissä ja tavoitteis-

sa toimia generatiivisesti. Jotta generatiivisuus siirtyisi myös oikeisiin tekoihin, tulee 

henkilön uskoa ihmisen kykyyn kehittyä. Lisäksi henkilön generatiivisille teoille anta-

ma narratiivinen merkitys ruokkii sisäistä halua, kulttuurisia vaatimuksia ja voimistaa 

siten generatiivisuuden toteuttamista myös jatkossa. Kaikki generatiivisuuden seitsemän 

piirrettä suuntaavat samaan tavoitteeseen, joka on huolenpito seuraavasta sukupolvesta. 

(McAdams ym.1998, 7–11.) 

Vaikka generatiivisuus nousee osittain sisäisestä halusta, se on vahvasti määri-

telty kulttuuristen vaatimusten mukaisesti. Aikuistumisen myötä yhteiskunta alkaa vaa-

tia yhä enemmän vastuunottamista seuraavasta sukupolvesta ja tämä vaatimus edistää 

aikuisen psykososiaalista kehitystä. Voisikin sanoa, että generatiivisuus on kulttuuristen 

vaatimusten määrittelemä kehitysvaihe. Vaikka McAdams, Hart & Maruna (1998, 7–11, 

17) uskovat generatiivisuuden vaihtelevan ajallisesti eri yhteiskunnissa, he kuitenkin 

uskovat Eriksonin olleen oikeassa sijoittaessaan generatiivisuuden elämänkaaren keski-

vaiheille. 

Sen lisäksi, että yhteiskunta määrittelee generatiivisuuden ajankohtaa elämän-

kulussa, yhteiskunta vaikuttaa generatiivisuuden ilmenemiseen myös taloudellisten, 

ideologisten ja ammatillisten mahdollisuuksien ja rajoitusten kautta. Esimerkiksi 1950-

luvulla amerikkalaiset naiset toteuttivat generatiivisuutta kotiympäristössä kun taas 
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1970-luvulla generatiivisuus laajentui palkkatyön alueelle. (McAdams ym.1998, 7–11.) 

Erilaisista yhteiskunnassa sekä yksilössä itsessä tapahtuvien muutosten johdosta myös 

generatiivisuus muuttaa muotoaan. MacDermidin, Franzin ja De Reusin (1998, 181–

226) mukaan siinä missä toinen henkilö voi toteuttaa generatiivisuutta monissa rooleis-

sa, voi toinen kanavoida generatiivisuuden yhden roolin sisään. Elämän aikana rooleissa 

tapahtuu muutoksia ja muuttuvien tilanteiden johdosta samallakin henkilöllä generatii-

visen toiminnan kohteet voivat vaihtua.  

Useissa eri generatiivisuutta kuvaavissa näkökulmissa (psykologinen näkökul-

ma, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulma) generatiivisuuden kuvataan yhdistävän ai-

kuiset toisiin ihmisiin, instituutioihin ja jopa globaaleihin ilmiöihin. Esimerkiksi 

USA:ssa vallalla olevat indivualismi ja konsumerismi pyrkivät ehkäisemään generatii-

visten tarpeita toteuttamista ja kunnioittamista. Generatiiviset tarpeet ovat kuitenkin 

voimakkaita, sillä amerikkalaisissa on vallitsevista suuntauksista huolimatta herännyt 

huoli yleisestä hyvästä ja tulevaisuudesta. (McAdams & Aubin 1998.) 
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3 VUOROVAIKUTTEINEN MENTORSUHDE 

Mentorsuhteessa kokeneempi mentori ohjaa ja tukee aktoriaan onnistumaan paremmin 

työssä tai menestymään jollain muulla elämän saralla. Mentorin ja aktorin välille muo-

dostuu kehittävä ja vuorovaikutteinen mentorsuhde, jonka tavoitteet riippuvat aktorin 

kehittymistavoitteista sekä mentorin taidoista. Vaikka mentoroinnin pääroolissa on ak-

tori ja hänen kehittyminen, on hyvä tutkia myös sitä, miten mentorit kokevat mentor-

suhteet ja mitä he oppivat toimiessaan mentorina toiselle.  

Tämän luvun ensimmäisessä osassa kerrotaan mentoroinnin tavoitteista ja 

konkreettisista toimintatavoista, joilla mentori voi aktoria ohjata. Tämän jälkeen keski-

tytään kuvaamaan dialogisen suhteen piirteitä. Lopuksi tarkastellaan mentoreiden oppi-

mismahdollisuuksia mentorsuhteessa sekä esitetään tutkimustulosten avulla erilaisia 

näkökulmia mentoreiden kokemiin ilon aiheisiin ja suhteeseen liittyviin ongelmiin. 

3.1 Mentoroinnin tavoitteita ja mentorin tehtäviä 

Kram (1983, 614) on jakanut mentoroinnin tavoitteet kahteen päätyyppiin sen mukaan, 

mikä on mentoroinnin tavoite ja sisältö. Päätyypeiksi hänen mallissaan on erotettu ura-

funktio ja psykososiaalinen funktio. Kumpikin päätyyppi mahdollistaa useita ohjauksen 

ja tuen muotoja. Vaikka Kramin jako mentoroinnin tavoitteista on tehty jo 1980-luvulla, 

sitä käytetään vieläkin useissa tutkimuksissa, tosin muunnellen (mm. Chao 1997, Rus-

sell & Adams 1997, Eby 1997, Scandura & Williams 2001). Esimerkiksi Scanduran ja 
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Williamsin (2001) tekemä luokitus mukailee Kramin (1983) luomaa mallia, mutta kol-

mantena funktiona he kuvaavat roolimallina toimimisen. Kramin mallissa roolinallina 

toimiminen sisältyy psykososiaaliseen funktioon. Kram totesi jo 1980-luvulla, että men-

toroinnin funktioiden ja tehtävien eri yhdistelmät ovat moninaiset. 

Seuraavaksi esitetään mentoroinnin urafunktio ja psykososiaalinen funktio yh-

dessä Clutterbuckin luoman mentoroinnin mallin kanssa, jossa luokat syntyvät mento-

roinnin rationaalisuus- ja tunnesisällöstä sekä mentorin aktiivisuuden asteesta. Tämän 

jälkeen laajennetaan näkökulmaa tarkastelemalla muita mentoroinnin tavoitteita.  

3.1.1 Ammatillinen kehittyminen ja asiakeskeisyys mentoroinnin tavoitteena 

Työelämään liittyvän mentoroinnin, mentoroinnin urafunktion, tavoitteena on edistää 

aktorin uralla etenemistä ja onnistumista työelämässä. Kramin (1983) ja Seibertin 

(1999) mukaan se sisältää ohjattavan näkyvyyden lisäämistä organisaatiossa, valmen-

tamista, sponsorointia, suojelua sekä kannustamista haasteellisten tehtävien vastaanot-

tamiseen. Aktori saa tällöin esiintymismahdollisuuksia, voi näyttää kykyjään sekä tapaa 

tärkeitä ihmisiä ja tulee tutuksi heidän kanssaan. Myös Scanduran ja Williamsin (2001) 

mukaan ammatillisen tuen funktio sisältää sponsorointia, informaation jakamista ja 

ammatillisissa asioissa auttamista. Tällaisen mentoroinnin avulla aktori voi lisäksi saada 

sisäpiirin tietoa organisaatiosta ja sen poliittisista järjestelmistä (Eby 1997).  

Clutterbuckin (1998) mukaan mentorointi voi painottua joko rationaalisiin tai 

emotionaalisiin tarpeisiin. Hänen mukaansa mentorin rooleista neljässä painottuu ratio-

naalisuus. Aktiivisen ja rationaalisuutta painottavan mentorin roolit ovat (valmennus, 

ura) kriittinen ystävä ja kyseenalaistaja kun taas passiivisen rationaalisuutta painottavan 

(kontaktit, organisaatio) mentorin kohdalla sillanrakentajan ja käynnistäjän roolit ovat 

keskeisiä. (Clutterbuck David Lillian 2000, 26–28. mukaan). Tässä mallissa mentoroin-

tia on lähestytty sen mukaan, onko mentorin vaikuttamistyyli aktiivinen vai passiivinen 

ja painottuuko suhteessa rationaalinen (älyllinen) vai emotionaalinen tarve.  

Myös Awayan ym. (2003, 48–50) mukaan yksi mentorin tärkeistä tehtävistä on 

keskittyä suhteessa rationaalisiin tarpeisiin. Tutkijat löysivät Homeroksen Odysseus- 

tarinasta useita mentorin tehtäviä ja niistä yksi oli se, että mentori ohjaa aktoria käytän-

nöllisen tiedon pariin. Tarinassa viisauden jumalatar Pallas Athene saa välillä Mentorin 

äänen ja muodon ja hän ohjaa nuorta prinssi Telemachusta käytännön asioissa. Käytän-

nöllinen tieto sisältää kuhunkin hetkeen ja haasteisiin liittyviä konkreettisia neuvoja 
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sekä auttamista eri vaihtoehtojen löytämisessä. Käytännöllisen tiedon jakamista tapahtui 

Awayn ym. (2003, 53–54) tutkimuksessa ammatillisen keskustelun avulla, päivittäisissä 

työtehtävissä auttamalla sekä perehdytettäessä aktoria työyhteisön kulttuurin. Niin kes-

kustelut, puhelinsoitot, palautetilanteet kuin sähköpostikeskustelut olivat toimineet käy-

tännöllisen tiedon jakamisen väylinä. Sen sijaan että mentorit olisivat antaneet valmiita 

vastauksia, he kokivat tehtäväkseen ohjata aktoreita löytämään ratkaisut ongelmiin. 

Viime aikoina myös aikuiskoulutuksen yhteydessä ja aikuiskouluttajista puhut-

taessa on viitattu mentorointiin. Opettajan ja aikuiskouluttajan työ on siirtymässä perin-

teisestä opettamisesta kohti ohjaamista. Esimerkiksi Malinen (2002, 65) on kuvannut 

aikuisen oppimista ja opettamista sekä aikuisopetuksen muuttumista. Hänen mukaan 

opettajalla on epistemologinen vastuu, koska opettaja on oppijaa edellä ja hänellä on 

enemmän tietoa, jota hänen tulee jakaa. Vaikka mentorointi ei ole opettamista, voisi 

ajatella, että perinteisessä mentoroinnin urafunktiossa mentorilla on myös tällainen epis-

temologinen vastuu. Jos mentorilla on enemmän tietoa ja kokemusta ja hänellä on ase-

ma organisaatiossa, voi suhde olla tässä mielessä epäsymmetrinen. Osapuolet ovat eri 

tasoilla toisiinsa nähden, sillä aktori tarvitsee mentorinsa asiantuntemusta ja mentorin 

tehtävänä on jakaa aktorin kanssa kokemuksen kautta karttunutta osaamista ja näke-

myksiä.  

3.1.2 Psykososiaalinen kasvu ja emotionaalinen hyvinvointi mentoroinnin tavoitteena 

Toinen Kramin (1983, 614) kuvaama mentoroinnin tavoite, mentoroinnin psykososiaa-

linen funktio, tähtää aktorin kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Psykososiaalinen mento-

rointi edistää aktorin pätevyyden tunnetta, varmuutta omaan osaamiseen, itsearvostusta 

ja identiteetin vahvistumista. Scanduran ja Williamsin (2001) mukaan psykososiaalisen 

tuen funktio pitää sisällään henkilökohtaisista asioista ja ongelmista keskustelua, sosiaa-

lisuutta edistäviä toimia, itsetunnon vahvistamista sekä ystävyyden osoittamista. Myös 

Ebyn (1997) mukaan aktorin hyväksyminen, rohkaiseminen, konsultointi ja ystävysty-

minen vaikuttavat aktorin minäkuvaan ja kompetenssin tunteeseen. Mentoroinnin uraan 

liittyvät tehtävät painottuvat yleensä mentorsuhteen alkuvaiheeseen ja vasta myöhem-

min psykososiaaliset tehtävät alkavat muodostua tärkeämmiksi. (Chao 1997, 17.) Osa-

puolten tutustuessa toisiinsa ja luottamuksen kasvaessa, henkilökohtaisemmat aiheet 

tulevat ajankohtaisemmiksi.  
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Asiat, joihin psykososiaalinen mentorointi tähtää, liittyvät henkiseen kypsyy-

teen (personlig mognad). Kypsään toimintaan kuuluu realistinen itsetunto, kyky tehdä 

valintoja ja tukea niitä, kyky tehdä kompromisseja, kyky toimia konflikteissa, kyky 

toimia eri rooleissa, todellisuuden kunnioitus ja vastuun ottaminen. (Kilhed & Engvall 

1996 Lindgrenin 2000, 69 mukaan.) Henkinen kypsyys on aitoutta, itsensä hyväksymis-

tä ja uskallusta olla sellainen kuin on (Their 1995 Lindgrenin 2000 mukaan).  

Tällaiseen laajempaan kehitykseen tähtäävä mentorointi pitää sisällään ratio-

naalisten asioiden lisäksi syvemmällä olevien asioiden kohtaamista. Clutterbuckin mu-

kaan emotionaalisuutta painottavia mentorin roolityyppejä on neljä. Aktiivisen tunteita 

painottavan mentorin rooleja ovat opas ja roolimalli. Kuuntelijan ja sparraajan roolit 

puolestaan ovat ominaisia passiiviselle tunteita painottavalle mentorille. (Lillia 2000, 

26–28.) 

Awayn ym. (2003, 49–54) tutkimuksen mukaan mentorin tehtävänä on puhal-

taa aktoriin henkeä ja rohkaista häntä kohtaamaan uusia haasteita kuitenkaan toimimatta 

hänen puolesta. Näin toimiessaan mentori antaa aktorille moraalista tukea. Tutkijoiden 

huono mentorsuhde voi aiheuttaa lisäahdistusta, mutta sensitiivinen mentori voi auttaa 

aktoria selviytymään haastavista tilanteista. Sen sijaan, että mentori pyrkisi opettamaan 

aktoria, hän voi tukijan roolissa vahvistaa aktorin emotionaalista hyvinvointia.  

Malisen (2002, 75–76) mukaan opettajalla on epistemologisen vastuun lisäksi 

eksistentiaalinen vastuu. Tämä vastuu on ei-pedagogista, yleisinhimillistä vastuuta, joka 

ei liity erityisesti koulutuksen maailmaan. Eksistentiaalinen vastuu on läsnä kaikissa 

inhimillisissä tilanteissa. Sen vuoksi voi ajatella, että se koskettaa myös mentoria, jonka 

rooliin kuuluu asiantuntijuuden ohella ihmistuntijuus. Eksistentiaaliseen vastuuseen 

kuuluu toisten ihmisten kunnioittava ja tasavertainen kohtelu, oman sosiaalisen kyvyk-

kyyden tiedostaminen ja vastuu oppimiselle suotuisasta ilmapiiristä (Malinen 2002). 

Golemanin (1996, 284–285) mukaan siihen kuuluu emootioiden ja tunteiden lukutaito, 

toisten näkökulmien entistä tarkempi huomioiminen, kuuntelemisen taito sekä kyky 

analysoida tilanteita.  

Siinä missä mentorsuhde näyttäytyy epistemologisen vastuun valossa epäsym-

metriseltä, eksistentiaalisen vastuun näkökulmasta katsottuna osapuolet ovat aina tasa-

arvoisia. Tasa-arvo tarkoittaa vuorovaikutuksellista turvallisuutta, tukea antavuutta ja 

avoimuutta. Turvallisuuden katsotaan syntyvän hyväksynnästä, arvostamisesta ja luot-

tamuksesta. Siinä tulevat esiin aitous ja omana itsenä oleminen. 
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3.1.3 Muita näkökulmia mentoroinnin tavoitteisiin  

 

Vaikka mentorsuhteen sisällöksi olisi rajattu jompikumpi mentoroinnin päätyypeistä, 

usein molemmat tyypit ovat jossain määrin mukaan (Kram & Hall 1995). Kahden pää-

tyypin lisäksi on löydetty muitakin mentoroinnin tyyppejä, joissa mentorointi liittyy 

joko roolimallina toimimiseen, ammatillisen identiteettiin kehittämiseen tai organisaati-

oon. Luultavasti monissa mentorsuhteissa useat tyypit ja tavoitteet ovat mukana enem-

män tai vähemmän. 

Kramin (1983) mukaan roolimallina toimiminen on osa psykososiaalista men-

torointia. Toiset tutkijat ovat ehdottaneet roolimallina toimimisen nostamista kolman-

neksi mentoroinnin päätyypiksi urafunktion ja psykososiaalisen funktion rinnalle. 

(Scandura & Raggins 1993; Scandura & Williams 2001.) Roolimallina toimiminen tar-

koittaa, että aktori kunnioittaa ja ihailee mentoria ja saattaa matkia tämän käyttäytymistä 

tai ottaa häneltä vaikutteita. (Scandura & Williams 2001.) Myös Levinson (1979, 333–

334) viittaa mentorin toimivan roolimallin kaltaisena hahmona. Hänen mukaansa men-

tori toivottaa nuoren miehen tervetulleeksi aikuisten maailmaan ja toimii ohjaajan, opet-

tajan ja sponsorin roolissa. Mentori edustaa sellaisia taitoja, tietoja sekä hyveitä, joita 

nuori toivoo jonain päivänä itse saavuttavansa. Mentori antaa myös siunauksensa akto-

rille ja hänen unelmalle sekä antaa ymmärtää, että hän ja hänen aktorinsa voivat jonain 

päivänä olla vertaisia.  

Toiseksi mentoroinnin tyypiksi psykososiaalisen ja urafunktion rinnalle on nos-

tettu myös ammatillisen (professional) identiteetin tavoite. Esimerkiksi Lindgren (2000, 

59) kuvaa väitöskirjassaan ammatillisen identiteetin tavoitetta. Hänen mukaansa amma-

tillisen identiteetin tavoitteena on, että aktori oppii tuntemaan omat kykynsä, tulee tie-

toiseksi asioista, joita työyhteisössä häneltä odotetaan sekä pystyy itsenäisesti vaikutta-

maan ja osallistumaan työn kehittämiseen.   

Mentoroinnin tavoitteita on lähestytty myös organisaation näkökulmasta. 

Chaon (1997, 18) mukaan perinteiset mentoroinnin tavoitteet voivat johtaa muihin or-

ganisaation kannalta tärkeisiin asioihin. Tällaisia voivat olla tavoitteellinen urasuunnit-

telu, työtyytyväisyys sekä sitoutuminen ja sosiaalistuminen organisaatioon. Organisaa-

tioon sosiaalistuminen tarkoittaa Chaon (1997) mukaan sellaisten tietojen omaksumista, 

joka mahdollistaa tehokkaan osallistumisen organisaation toimintaan. Tällaisen sosiali-

saation kanssa yhteneväinen on Minna Tunkkarin (2002, 50) kuvaus siitä, että mento-

 



29 

rointiprosessin aikana aktori sisäistää arvoja, normeja, asenteita ja toimintatapoja, joita 

kyseenä olevassa organisaatiokulttuurissa tarvitaan.  

Mentoroinnin olemuksen hahmottamista vaikeuttaa mentoroinnin monitahoi-

suus. Mentorointia voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, siitä voidaan hyötyä monella 

tavalla ja se voi olla monella tavalla suunniteltua ja ohjattua tai kokonaan vapaamuo-

toista. Mentorointi voi edistää niin organisaation kuin yksilönkin tavoitteita. Se, että 

mentoroinnin tavoitteet ja sisällöt määritellään kussakin mentorsuhteessa erikseen, tar-

koittaa että myös mentorin tulee joustavasti mukautua tilanteen vaatimalla tavalla. Clut-

terbuckin (1998) mukaan mentorin tuleekin pystyä tarpeen mukaan liikkumaan monissa 

rooleissa.  

Voisi sanoa, että mentorin roolissa ohjaaja on niin asiantuntija kuin ihmistunti-

jakin. Malisen mukaan (2002, 77, 86) asiantuntijuus antaa opettajalle asiantuntemusta, 

auktoriteettia ja systemaattisuutta kun taas ihmisyys tuo suhteeseen spontaaniutta, tasa-

vertaisuutta ja satunnaisuutta. Hän kuvaa, että hyvä aikuiskouluttaja on sellainen henki-

lö, jolla on asiantuntemusta sekä persoona ja jota voi ihmisenä kunnioittaa ja arvostaa. 

Saman kuvauksen voisi ajatella sopivan myös hyvään mentoriin. Jotta mentoroinnin 

tavoitteet voivat toteutua, mentorin ja aktorin välille tulee syntyä toimiva vuorovaiku-

tussuhde, jossa molemminpuolinen luottamus voi kehittyä. (Kram & Hall 1995.) 

3.2 Dialogisuus ja mentorointi 

Keskustelu ja dialogi mentorin ja aktorin välillä ovat Lindgrenin (2000, 59–60) mukaan 

mentorsuhteen perustavaa laatua olevia tekijöitä. Suhde antaa mahdollisuuden kehittää 

dialogin taitoja, puhumista, kuuntelua, analysointia ja reflektoimista. Puhumisen ja 

kuuntelemisen avulla osapuolet oppivat tuntemaan toisensa. Kuitenkin Lindgren kuvaa 

mentorsuhteen vuorovaikutuksellisuutta enemmänkin keskustelun ja kielen kautta eikä 

niinkään viittaa dialogiin tai dialogisuuteen.  

Vaikka yleisessä kielenkäytössä dialogi rinnastetaan keskusteluun tai vuoropu-

heluun, ne eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa. Dialogi on enemmän kuin pelkkä kes-

kustelu, se on luova prosessi, joka ei ole ainoastaan informaation seulomista, vaan eläy-

tymistä eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja omien ajatusmallien kyseenalaistamista. Osallistu-

jat tulevat vähitellen tietoisiksi niin omasta kuin toistenkin ajattelusta. Dialogin välityk-

sellä oppijalla on mahdollisuus oman tietoisen harkinnan kautta koetella oppimisen koh-
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teena olevia ajatuksia, uskomuksia, teorioita ja käsityksiä. Seuraavaksi esitetään dialo-

gille ja dialogiselle oppimiselle tyypillisiä piirteitä ja verrataan niitä muutamiin mentor-

suhdetta kuvaaviin tuloksiin.  

Pedagogiikkaan liittyvissä yhteyksissä dialogia on lähestytty eri tavoin riippuen 

taustalla olevista oppimis- ja tietokäsityksistä, ja historian kuluessa onkin esiintynyt 

monia eri dialogioppimisen koulukuntia. Anneli Sarja (2000a, 22, 32) esittää väitöskir-

jassaan, että siirtymä yksilökeskeisistä oppimisteorioista kohti dialogiin perustuvia op-

pimisen teorioita on voimistunut 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Tällöin psykologias-

sa alettiin korostaa kognitiivisten toimintojen sosiaalista ja historiallista luonnetta. Hä-

nen mukaan behaviorismin ja kognitivismin piirissä korostuu monologisuus kun taas 

konstruktivismissa viitataan opastavaan vuoropuheluun. Sen sijaan sosiokonstruktivis-

missa dialogi saa hänen mukaansa reflektiivisen muodon ja tilanne- ja kulttuurisidon-

naisen oppimiskäsityksen piirissä dialogi esiintyy kriittisen dialogin muodossa.  

Dialogioppimista esiintyy siis monissa eri muodoissa. Esimerkiksi Mezirowi-

laisessa dialogioppimisessa yksilöllisen toiminnan perusteita tulkitaan reflektiivisesti 

sen sijaan, että arvioitaisiin kriittisesti arkikäytänteitä. Tällöin dialogioppimisen tavoit-

teena on ryhmän jäsenten lausumien merkitysten tulkitseminen ja ymmärtäminen. (Me-

zirow 1995.) Sarjan (2000b, 102) tuloksissa kriittiseen dialogiin liittyi osallistujien omi-

en näkökulmien avoin paljastaminen ja näiden näkökulmien käyttäminen hyväksi tar-

kasteltaessa ongelmaa useista lähtökohdista. Kriittisessä dialogissa ei pyritty sulautta-

maan erilaisia näkökulmia toisiinsa. Reflektiivisessä dialogissa sen sijaan Sarjan saami-

en tulosten mukaan eri näkemyksiä pyrittiin yhdistämään toisiinsa ja tuotettiin siten 

yhteistä tietämystä.  

Rauno Huttunen (1999, 38–39) on luonut Habermasin diskurssi-käsitteen sekä 

Gadamerin dialogi-käsitteen pohjalta viisi dialogiopetuksen sääntöä. Nämä säännöt ovat 

osallistuminen, sitoutuminen, vastavuoroisuus, vilpittömyys sekä reflektiivisyys. Osal-

listuminen tarkoittaa Huttusen mukaan aktiivista ja vapaaehtoista osanottoa. Jokaisella 

osallistujalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa keskustelun aiheeseen, asettaa kysymyk-

siä ja haastaa esitettyjä näkemyksiä. Sitoutuminen sen sijaan merkitsee kykyä ymmärtää 

toisen ajatuksia ja tunteita, kykyä muuttaa omia käsityksiä ja kärsivällisyyttä pysyä dia-

logissa silloinkin, kun dialogi näyttää epäonnistuvan. Vastavuoroisuutta Huttunen 

(1999) kuvaa ns. kultaisen säännön avulla, jonka mukaan se mitä vaatii muilta ihmisiltä, 

pitää vaatia myös itseltä. Jos vaatii muita perustelemaan väitteitä, tulee itsekin olla val-

mis perustelemaan omia väitteitään. Dialogin neljäs sääntö on vilpittömyys ja siinä on 
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kyse väitteiden esittämisestä niin rehellisesti kuin vain kykenee. Reflektiivisyys on Hut-

tusen säännöistä viimeinen ja siihen pyrkiminen on Huttusen mukaan edellytys parem-

man ymmärryksen saavuttamiseksi käsitysten perusteista. Kriittinen itsereflektio tar-

koittaa omien uskomusten kriittistä tutkimista ja omien merkitysperspektiivien taustalla 

olevien ennakko-oletusten kriittistä arviointia. Toisten esittämät väitteet alistetaan kriit-

tisessä reflektiossa arvioinnille yhteisen merkityksen luomiseksi.  

Huttunen (1999) on dialogin piirteiden kuvaamisessa samoilla linjoilla Burbu-

lesin (1993, 36–41) kanssa, joka on esittänyt kuusi dialogiin liittyvää keskeistä emotio-

naalista elementtiä. Nämä elementit ovat osallisuus ja välittäminen, luottamus, kunnioi-

tus, arvostus, läheisyys ja toivo. Kaikessa moninaisuudessaan dialogi näyttääkin varsin 

haasteelliselta vuorovaikutuksen muodolta.  

Väitöskirjassaan Sarja (2000a) tutki pienryhmässä tapahtuvaa dialogioppimis-

ta. Tutkimuskohteena oli opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon 

opettajankoulutuksessa. Tulosten mukaan dialogioppiminen oli harvinaista ja konfliktit 

ratkaistiin useimmissa tapauksissa monologin keinoin. Koska dialogin edellytyksenä on 

monenlaisten näkökulmien hyväksyminen ja niiden mahdollinen kyseenalaistaminen, 

on dialogioppiminen erityisen haastava oppimisen muoto. (Sarja 2000a, 136, 141.) Se 

edellyttää kykyä asettua avoimeen suhteeseen, halua toisen kohtaamiseen ja myös itsen-

sä paljastamiseen (Sarja 2000b, 107.) Myös Huttusen (1999, 37; 1999, 14–15) mukaan 

dialogisuus eli dialoginen asenne tarkoittaa avoimuutta. Se tarkoittaa avoimuutta toi-

seudelle ja tuntemattomalle asialle sekä avoimuutta keskustelulle. Koska vieraus aiheut-

taa epämukavuutta, dialogiin ryhtyminen vaatii mukavuuskynnyksen ylittämistä. 

Dialogioppimisen tavoitteena ei ole yhteisymmärryksen aikaansaaminen. Sen 

sijaan dialogi jää usein lopputulokseltaan täysin avoimeksi. (Sarja, 2000b 102.) Bahtini-

laisessa dialogissa osapuolten äänten kirjo antaa mahdollisuuden erilaisten näkemysten 

dynaamiseen vuorovaikutukseen vaatimatta kuitenkaan yhdenmukaisuutta. Bahtin 

(1981) korostaa, että dialogi on jatkuvaa taistelua vastakkaisten, monologin erottavien 

ja dialogin yhdistävien voimien välillä. Siten sillä ei pyritä yhdenmukaisten näkemysten 

luomiseen. Moniäänisyys tuo esiin erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja, joita yhteisössä 

on ajan kuluessa esiintynyt. Tätä moniäänisyyttä kuvaa tavallaan myös Sarja (2000b, 

99), jonka mukaan arjen käytänteet ja niiden synnyttämät ristiriidat ovat dialogioppimi-

sen hedelmällinen lähtökohta, koska samaan tilanteeseen sitoutuvilla ihmisillä on eri-

laista tietoa. Koska dialogioppimisen tavoitteena on toisten ihmisten erilaisten intentioi-
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den ymmärtäminen, on tärkeää luoda dialogisuhteisiin oppimista tukeva ilmapiiri. (Sarja 

2000, 100–101. ) 

Perinteisessä dialogipedagogiikassa dialogia on pidetty yksilösuuntautuneena 

opetusmenetelmänä, jossa ”tietävä totuuden tunteva opettaja” ja ”erehtyväinen ja tietä-

mätön opiskelija” käyvät dialogia. Tässä mallissa opettaja on toiminut oppimisen mah-

dollistajana, ei niinkään kanssaoppijana. Myöskään todellinen yhteistoiminta ei tällöin 

ole mahdollistunut. Sen sijaan dialogipedagogiikan uudemmassa muodossa kuvataan 

dialogisen suhteen osapuolien pyrkivän yhdessä selvittämään opittavaa asiaa. Kyse on-

kin siis enemmän ohjaajan ja oppijan välisestä yhteistyöstä. (Sarja 1995, 314–316. ) 

Kaarina Mönkkönen (2002) on tutkinut väitöstyössään dialogisuuden ilmene-

mistä sosiaalityön asiakastilanteissa. Hän rakentaa omien sanojensa mukaan dialogisuu-

den eri näkökulmien tarkastelun teoreetikoihin (Vygotski, Couch ja Bahtin), joiden nä-

kemyksille yhteistä on se, että ihmisille merkittävät asiat syntyvät sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa, jossa kielellä on keskeinen asema. Sosiaalisuudella onkin oppimisessa 

merkittävä rooli. Sarjan (2000b, 107) mukaan dialogioppimisen etuna on se, että jokai-

nen dialogiin osallistuva voi tuoda keskustelun kautta ryhmän käyttöön omaa asiantun-

temustaan sekä oppia samalla toisilta. Dialogissa ristiriitatilanteita voidaan tarkastella 

uudesta näkökulmasta sekä tulla tietoiseksi monista tavoista, joilla arjen ongelmia voi-

daan ratkaista. Ristiriitaiset näkemykset saattavat kuitenkin henkilökohtaistua ja ne voi-

daan tulkita ennemmin dialogin esteeksi kuin rikkaudeksi. Dialogi epäonnistuu silloin, 

jos muut pyritään vakuuttamaan oman näkemyksen oikeellisuudesta sekä tavoitellaan 

yksimielisyyden saavuttamista.  

Hyvälle keskustelulle ominaiset piirteet ovat samoilla linjoilla dialogille määri-

teltyjen piirteiden kanssa. Lindgren (2000, 63–64) on löytänyt kirjallisuudesta hyvää 

keskustelua kuvaavia piirteitä, jotka ovat avoimuus, rehellisyys, keskittyminen tilantee-

seen ja luottamus. Koska Lindgren tarkastelee keskustelua mentorsuhteen yhteydessä, 

hän painottaa erityisesti luottamuksen merkitystä. Mentorsuhteessa keskustelun tulee 

olla erityisen luottamuksellista ja sen rikkominen voi hajottaa koko suhteen.  

Awayan ym. (2003, 54–55) tutkimuksessa mentorit oppivat nopeasti, että suh-

teessa monien asioiden kehittyminen vie paljon aikaa: aktorit tarvitsevat aikaa siirtääk-

seen asioita käytäntöön mutta myös luottamuksen rakentaminen ottaa aikansa. Mentorin 

rauhallisuus tilanteissa rakentaa luottamusta ja osoittaa aktorin kykyjen arvostamista. 

Mentorin on myös sallittava aktorin tekemät virheet, sillä nekin opettavat. Tutkimuksen 
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tulokset osoittivat, että luottamus ja tuki syntyvät mentorsuhteessa implisiittisen sopi-

muksen kautta.  

Luottamuksen rikkoutumisen lisäksi mentorsuhteen kehittymisen voi estää yh-

teistyövaikeudet tai hankaluudet tasavertaisen suhteen luonnissa. Awaya ym. (2003) 

mukaan nämä kaksi tekijää useimmiten johtavat mentorsuhteen epäonnistumiseen. 

Mentorin ollessa kykenemätön tai haluton toimimaan yhteistyössä oman aktorinsa kans-

sa tai pyrkii ohjaamaan aktorin toimintaa tiukasti, on suhteen luominen vaikeaa. Toi-

saalta, vaikka mentori olisi halukas yhteistyöhön, aktorin epävarmuus ja luottamuksen 

puute omiin kykyihin sekä riittämättömät vuorovaikutustaidot saattavat koitua suhteen 

tuhoksi. Myös aktorin pitäisi pystyä näkemään itsensä ja mentorinsa tasavertaisina. 

Kompetenssin ja luottamuksen puutteen rinnalla valtataistelut heikentävät myös men-

torsuhteen laatua. Tutkijoiden mukaan onnistuakseen suhde vaatii sitoutumista tasaver-

taiseen yhteistyöhön sekä avoimen keskusteluilmapiirin ylläpitämistä.  

Aiemmin luvussa kuvattiin dialogin piirteiksi erilaisten näkemysten suvaitse-

minen ja osapuolten yhdessä oppiminen. Asettuminen muiden yläpuolelle ei kuulu sen 

enempää dialogiin kuin mentorsuhteeseen. Landay (1998) onkin todennut että mento-

rointia esiintyy ainoastaan suhteissa, joissa kumpikaan osapuoli ei käytä valtaansa toi-

seen nähden. Awayan ym. (2003, 52–53) tutkimusprojektissa tasa-arvoisuuteen pyrittiin 

korostamalla kulttuuria, jossa opettajat ja harjoitelijaopettajat näkevät toisensa vertaisi-

na ja yhteistyökumppaneina. Usein parit kuvasivatkin suhteen kehittyneen ystävyydek-

si, joka sisälsi paljon yhteistä aikaa sekä myös muiden elämänalueiden jakamista.  

Dialogin piirteiden lisäksi myös dialogin vaiheita on kuvattu monin eri tavoin. 

Heikkilä ja Heikkilä (2001, 148–165) kuvaavat dialogiprosessin etenemistä neljän tason 

kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tyypillistä on monologi, jota seuraa kontrolloitu tai 

taitava keskustelu. Itsereflektion lisääntyessä päästään kohti reflektiivistä dialogia, jota 

seuraa generatiivinen dialogi. Generatiivisen dialogin vaiheessa uuden tuottaminen, 

kokonaisuuden oivaltaminen ja uusien mahdollisuuksien näkeminen ovat keskeisiä osal-

listujien ajattelun tavoitteita. 

Mönkkönen (2002, 33) kuvaa, että myös sosiaalialan asiakastyössä dialogisuu-

desta on tullut postmodernia retoriikkaa, jossa korostetaan vuorovaikutuksen vastavuo-

roisuutta, moniäänisyyttä ja moniarvoisuutta. Dialogista puhutaan kommunikaatio- ja 

keskustelutaitona, mutta erityisesti ihmissuhdetyön alueella siitä haetaan ideaalia ihmis-

ten kohtaamiseen ja keskinäisen yhteyden syntymiseen. Kuten ei Sarja, ei myöskään 

Mönkkönen löytänyt tutkimuskohteestaan kovin paljoa dialogisuutta. Mönkkösen 
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(2002, 85) tutkimuksessa sosiaalityön asiakastilanteissa ei esiintynyt sen enempää dia-

logista vuorovaikutusta kuvaavaa retoriikkaa kuin sosiaali- ja terveysalan työryhmissä-

kään. Tutkija pohtiikin ihmissuhdetyön monien käsitteiden jäävän realisoitumatta toi-

minnassa, ellei niille synny merkitystä.  

Näiden tutkimusten valossa dialogi näyttää haasteelliselta oppimisen muodolta, 

joka jakaa samoja piirteitä mentorsuhteen kanssa. Huttunen (1999, 38) kuvaa, että niin 

elämän kuin opetussisältöjen lopullisena päämääränä on tulla kokeneeksi. ”Olla koke-

nut” ei hänen mukaansa tarkoita, että mikään ei enää olisi vierasta vaan että omaa entis-

tä paremmat kyvyt omaksua lisää ja kokea uusia, horisonttia laajentavia kokemuksia. 

Kokeneisuus ole siten merkitse vierauden loppua vaan yhä parempaa sensitiivisyyttä 

vieraudelle. Tämän vuoksi mielestäni myös mentorin kokemusvarasto näyttäytyy rik-

kaana mahdollisuutena ottaa vastaan yhä uusia asioita ja kokemuksia.  

3.3 Näkökulmia mentorsuhteessa koettuihin hyötyihin ja haittoihin 

Luvun alussa kuvattiin mentorsuhteen eri tavoitteita ja keinoja, joilla mentorit pyrkivät 

tukemaan aktorin kehittymistä. Vaikka mentorsuhteen tavoitteena on tukea aktorin kas-

vua ja oppimista, voi yhtä hyvin mentori kokea oppivansa suhteen ansiosta (Juusela 

2000). Dialogisessa suhteessa (ks. 3.2) mentori lähtee tutkimaan ja oppimaan asioita 

yhdessä aktorinsa kanssa ja siten kehittymismahdollisuuksia tarjoutuu runsaasti myös 

mentorille. Garveyn (1995, 19) tutkimuksessa mentorina toimineista yli 90 % kertoi 

olevansa valmis mentoroimaan myöhemminkin. Tulos antaa viitteitä mentorin positiivi-

sista kokemuksista. Voidaan olettaa, että henkilö joka toimii mentorin haasteellisessa 

roolissa, kokee suhteen jollain tavalla positiivisesti, vaikkei mentori varsinaisesti oppisi 

uusia asioita. Miksi hän muuten haluaisi ja jaksaisi toimia mentorsuhteessa, jossa on-

gelmiltakaan ei aina vältytä?  

3.3.1 Mentorin oppimisesta 

Gerber, Lankshear, Larsson & Svensson (1995, 28) ovat todenneet, että työkontekstissa 

oppimista tapahtuu monin eri tavoin. Heidän mukaansa työssä tapahtuu erityisesti op-

pimista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Keskustelut töistä ja tehtävistä erilaisten 

ihmisten kuten työtovereiden, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa sekä työnteon tark-
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kailu ovat merkittäviä oppimiskokemuksia. Oppiminen tapahtuu työn tekemiseen liitty-

vien näkemysten ja käsitysten jakamisessa eikä siinä aina opita spesifejä tietoja. Gerbe-

rin ym. (1995, 29–30) tutkimuksessa korostui erityisesti mentorina toimimisen merkitys 

oppimislähteenä. Tutkijat totesivat, että yhä useammat työntekijät, joilla on muita hyö-

dyttävää asiantuntemusta, saavat oppimismahdollisuuksia ohjaamis- ja koulutustilan-

teissa.  

Gilles ja Wilson (2004, 92–95) ovat keskittyneet tutkimuksessaan erityisesti 

mentoreiden kasvun ja kehittymisen kuvaamiseen. Tutkimuksen osallistujilla, Missourin 

yliopiston opettajaohjelman ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden mentoreilla, oli 

erityistilanne, sillä heidät vapautettiin ohjelman ajaksi normaalista työstään. Heillä oli 

siten enemmän aikaa mentorin roolissa toimimiseen kuin yleensä mentoreilla. Vaikka 

tuloksia ei sen vuoksi voikaan täysin verrata normaaliin mentorointitilanteeseen, antavat 

tulokset viitteitä mentoreiden kehittymisestä. Tuloksissa esiintyy viisi ammatillisen ke-

hittymisen teemaa, jotka sisälsivät uudelleen oppimista, kokonaiskuvan hahmottumista, 

roolien laajentumista sekä syvempää ymmärrystä mentorointiprosessista ja mentorpro-

jektin vaikutuksista omaan itseen. (Gilles & Wilson 2004, 87.) 

Allen ym. (1997, 87) tutkimuksessa mentorit uskoivat oppivansa suhteessa yh-

tä paljon kuin heidän aktorinsa. Aktorit olivat tarjonneet apua esimerkiksi työssä tapah-

tuvien muutosten ja uusien teknologioiden haltuunottamisessa. Myös Gillesin ja Wilso-

nin (2004, 92–95) mukaan mentorit oppivat ja omaksuvat aktoriltaan uusia hyviä tapoja 

työn tekemiseen. Sen lisäksi mentorit oppivat aktoreiden avulla katsomaan työyhteisön 

käytäntöjä uudesta näkökulmasta. Samassa tutkimuksessa mentorit kokivat oppivansa 

uutta myös omasta toiminnastaan. Koska mentorit selittävät ja kuvaavat omia tehtäviään 

aktoreille, tulee heidän pohtia tuttuja tehtäviä uudelleen ja useammin kuin aiemmin. 

Tällaista oman toiminnan reflektointia seurasi tutkimuksen mukaan muutokset omissa 

työtavoissa. Samanlaista reflektoinnin kautta tapahtuvaa oppimista kuvaa Kram (1983, 

609). Hänen mukaansa keski-ikäinen saa mahdollisuuden arvioida mennyttä elämää 

seuratessaan nuoren aikuisen kamppailua varhaisen aikuisuuden haasteiden kanssa sekä 

osallistuessaan ohjaamisen muodossa näihin haasteisiin.   

On myös saatu tuloksia, joiden mukaan mentoroidessaan mentorit kehittyvät 

yhä paremmiksi mentoreiksi. Mentoriksi kehittymissä on erotettu kolme vaihetta, joista 

ensimmäinen on tutustuminen erilaisiin mentorointitapoihin ja -prosesseihin. Toisena 

vaiheena seuraa mentorina toimiminen eli kokemuksesta oppiminen ja viimeisenä vai-

heena ammatillinen kasvu eli mentoroinnin olemuksen, arvojen, asenteiden ja uskomus-
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ten tiedostaminen ja sisäistäminen (Sampson & Yeomans 1994, 208–209.) Gillesin ja 

Wilsonin (2004, 92–95) tulosten mukaan mentoreiden tulee oppia monia asioita kyetäk-

seen toimimaan hyvänä mentorina. Mentoreiden tulee oppia työskentelemään ohjaus-

suhteessa aikuisten kanssa ja heidän tulee oppia tekemään tiedostamaton näkyväksi ak-

torille. Koska tutkimuksessa oli mukana eri vaiheissa olevia mentoreita, havaittiin että 

ajan kuluessa mentorit oppivat lukemaan aktoriaan sekä mentorointitilannetta yhä pa-

remmin. He oppivat kuuntelemaan aktoria, arvioimaan sekä antamaan ehdotonta tukea. 

Tulosten mukaan hyväksi mentoriksi oppii ajan, tiedon sekä kokemuksen kautta.  

3.3.2 Mentorsuhteessa koettuja hyötyjä 

Altruistisen näkemyksen mukaan mentori auttaa ja tukee aktoriaan hyvin pyyteettömästi 

eikä odota itse saavansa suhteesta mitään etuja. Monien tutkijoiden mukaan mentorin 

ensisijaisena etuna on tyytyväisyyden tunne, joka syntyy siitä että voi auttaa ja kannus-

taa nuorempaa aikuista kehittymään. Esimerkiksi Scandura, Tejeda, Werther & Lankau 

(1996, 51) toteavat, että ainoastaan ajan ja tuen antaminen voi olla itsessään palkitsevaa 

mentorille. Myös Levinson (1979, 253) toteaa, että auttaessaan nuorta muodostamaan ja 

toteuttamaan unelmiaan sekä saavuttamaan omien arvojen ja kykyjen kanssa sopusoin-

nussa olevan elämän, kokee mentori huomattavaa tyydytystä. 

Kram (1983, 614–616) kuvaa, että kun mentorsuhde kehittyy ja mentori alkaa 

vähitellen nähdä aktorin kehittymisen, mentori kokee sisäistä tyydytystä ja tuntee oike-

asti vaikuttaneen positiivisesti aktorin kehitykseen. Suhteen kehittyessä ja sen rajojen 

selkiytyessä osapuolet alkavat nähdä suhteen todellisen arvon. Myös Raginsin ja Scan-

duran (1994) kuin myös Garveyn (1995, 14) tutkimuksissa on havaittu, että mentori 

kokee sisäistä tyytyväisyyttä ja täyttymyksen tunnetta aktorin kehittymisen seuraamisen 

johdosta. Tällaista mentorin toimintaa Erikson alkoi 1960-luvulla kuvata generatiivisek-

si toiminnaksi. Mentorin avustaessa tulevia sukupolvia hän tuntee samalla jatkuvuutta 

omalla urallaan ja elämässä. (Ragins & Scandura 1999, 494.)  

Toisin kuin altruistisessa toiminnassa, seuraavaksi kuvattavassa näkökulmassa, 

korostuu tietoinen etujen tavoittelu ja omien uhrauksien ja saatujen etujen laskelmointi. 

Tutkiessaan mentoreiden päätöksiä ryhtyä mentoriksi Gibb (1999) on tullut tulokseen, 

jonka mukaan prososiaalisen käyttäytymisen ilmeneminen voidaan selittää sosiaalisen 

vaihdon teorialla. Sen mukaan ihmiset ovat rationaalisia laskelmoijia, jotka luovat ih-

missuhteita, koska niistä saadaan etuja. Niin kauan kuin edut ovat panostuksia suurem-
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pia, ihmiset käyttäytyvät prososiaalisesti ja auttavat toisiaan. (Gibb 1999 Westanmon 

2000, 8–9 mukaan.) Myös Allen, Poteet ja Borroughs (1997, 87) toteavat, että mentorit 

saattavat verrata suhteesta saamiaan etuja suhteen vaatimaan aikaan. Heidän tutkimuk-

sessa tuli ilmi, että mentorsuhteen vaatima aika on mentoreiden mielestä sen suurin 

epäkohta, vaikka mentorit kokivatkin saavansa aktoreiltaan apua työtehtäviinsä liittyen.  

Mentorit voivat kokea mentorsuhteen monin eri tavoin. Palautetta ja positiivi-

sia tuntemuksia voi kokea niin sisältä kuin ulkoa käsin. Ulkopuolelta tulevana tärkeänä 

palautteena mentorit ovat kokeneet vertaisilta sekä johdolta saadun tunnustuksen ja ar-

vostuksen (Kram 1983, 608, 613; Scandura ym.1996, 59). Sen lisäksi, että mentori voi 

saada positiivista palautetta organisaation taholta, mentorit arvostavat myös aktorilta 

saamaansa tukea. On havaittu, että aktori saattaa olla hyvin lojaali mentoriaan kohtaan, 

mikä tukee mentorin asemaa organisaatiossa (Ruohotie 2000, 223).  

Myös aktorin saavutukset voivat toimia kannusteena mentorille. Gillesin ja 

Wilsonin (2004, 99) tulokset osoittivat, että aktorin ammatillinen kehittyminen antoi 

mentorille ylpeyden aihetta. Monet mentoreista määrittelivät oman menestyksen aktorin 

menestyksen pohjalta. Gillesin ja Wilsonin (2004, 95–97) tutkimuksessa mentorit tunsi-

vat, että mentorroolin myötä heitä alettiin arvostaa työyhteisössään, entistä enemmän. 

Mentorstatuksen sanotaankin tuovan mentorille omanarvontuntoa, tyytyväisyyttä, haas-

teita, piristystä, luovuutta sekä motivaatiota (Ruohotie 2000, 223; Gilles & Wilson 

2004; Broadbridge 1999, 340; Forret ym. 1996, 136).  

Uutta motivaatiota mentorit voivat saada jo siitä, että mentorrooli laajentaa hei-

dän työtehtäviään. Gillesin ja Wilson (2004, 87, 95–98) tutkimuksessa mentorit kokivat 

roolien moninaistumisen johdosta tulleensa energisemmiksi. Monien tehtävien hoitami-

nen rohkaisi mentoreita ymmärtämään työympäristönsä kokonaisuutta paremmin, mikä 

puolestaan antoi luottamusta ja varmuutta sekä mahdollisuuksia johtotehtäviin. Samassa 

tutkimuksessa useat mentorit kokivat, että mentoroinnin myötä näkemys työn kokonais-

kuvasta laajentui. Tähän sisältyi syvemmän tason oppimista, kehityksen sekä pedago-

giikan ymmärrystä. Näillä uusilla asioilla oli yhteys oman työn, tässä tutkimuksessa 

opetuksen, vahvistumiseen. 

Mentorointi tarjoaa mentorille monia mahdollisuuksia pinttyneiden ajattelu- ja 

toimintatapojen muuttamiselle ja työn kehittämiselle. Mentori voi hyötyä monin tavoin 

aktorinsa luovuudesta ja energisyydestä sekä saada uusia ideoita omaankin työhön. 

(Conway 1998, 16; Russell & Adams 1997, 3; Lightly 2000, 27.) Levinson (1979, 253) 

korostaa, että mentori kokee nuorentumisen tunteita (sense of rejuvenation), jotka syn-
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tyvät sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa. Ohjatessaan nuorempaa henkilöä, men-

tori voi nähdä aiempaa selvemmin nuoruuteen ja vanhuuteen liittyviä asioita. Tällä ta-

voin mentori rikastuttaa suhteitaan eri-ikäisiin ihmisiin. Mentorit ovat kokeneet myös 

hyötyvänsä verkostoitumalla keskenään, aktoreiden ja muiden tahojen kanssa sekä laa-

jentamalla kontaktiverkostoa organisaation sisällä. (Conway 1998, 16, Forret ym. 1996, 

136, Hale 1999, 78; Gilles & Wilson 2004, 95–99). 

3.3.3 Mentorsuhteessa koettuja haittoja 

Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu mentoroinnin hyötyjä ja onnistuneita mentorsuhtei-

ta, mutta harvemmissa tutkimuksissa on huomioitu se, että mentorsuhteeseen voi liittyä 

monia ongelmia sekä rasitteita. Suhteen hyödyt voivat jäädä pieniksi niin aktorin kuin 

mentorinkin kohdalla. On ehdotettu, että mentorointia tulisi jatkossa tutkia tarkastellen 

mentoroinnin tarjoamia positiivisia mahdollisuuksia suhteessa menetyksiin, joita men-

torsuhteessa syntyy. (Scandura ym. 1996, 50.) 

Eby ja McManus (2004, 257, 268–269), jotka ovat tutkineet suhteen ongelmia 

mentorin näkökulmasta, kuvaavat kolmenlaisia ongelmallisia suhteita. Toimimattomas-

sa suhteessa (dysfunctional relationship) on vakavia ongelmia ja joko toisen tai molem-

pien aikeet ovat ikäviä sisältäen häirintää sekä selkeää oman edun tavoittelua. Osittain 

tehokkaissa suhteissa (marginally effective relationship) on ongelmia, jotka heikentävät 

suhteen mahdollisuuksia. Ongelmana voi olla odotettua heikompi suoriutuminen tai 

haluttomuus oppia ja kehittyä. Tällaisessa suhteessa ei kuitenkaan esiinny ilkeyttä. Tu-

loksettomissa suhteissa (ineffective relationship), jotka sijoittuvat ongelmasuhteiden 

ääripäiden väliin, esiintyy ongelmia, jotka johtavat suhteen ennenaikaiseen päättymi-

seen tai pettymyksen tai mielipahan tunteisiin. Ongelmaksi voi muodostua mm. vaikeus 

toimia henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Tällaisessa suhteessa ei esiinny ikäviä 

aikeita eivätkä ne aiheuta vakavaa vahinkoa kummallekaan osapuolelle.  

Mentorkirjallisuudessa on kuvattu useita epämieluisia tuloksia, joita mentor-

suhde voi synnyttää. Mentorsuhteen solmiminen harvojen työntekijöiden kanssa voi 

aiheuttaa työpaikalla kateutta. Lisäksi mentori voi joutua epälojaalin aktorin ”puukot-

tamaksi” tai tuntea olonsa kiusalliseksi mentoroinnin epäonnistuessa. Negatiivisina ko-

kemuksina on kuvattu myös petetyksi tuleminen, aktorin opportunismi sekä ongelmat 

suhteen toiminnassa. Mentori voi kokea rasitteeksi myös sen, että aktori roikkuu mento-

rissa. Mentorointi voi päättyä pettymykseen esimerkiksi luottamuspulan, turhautumisen, 
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keskinäisen kateuden tai jopa vihantunteiden johdosta (Ragins & Scandura 1994; 1999 

Scandura 1998.) 

Lillia (2000, 34) kuvaa, että suhde voi ajautua epäonnistumiseen erityisesti sil-

loin, jos mentoria joudutaan etsimään tai hänet nimetään mentoriksi jollekin henkilölle. 

Epäonnistumiseen voi hänen mukaansa johtaa sopimaton henkilökemia, epäonnistumi-

nen suhteen luomisessa, epäselvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet, ali- tai ylijohtaminen, 

vääränlainen asennoituminen, riittämätön aikaresurssi, pitkät välimatkat, luottamuspula 

ja ulkopuolisista johtuvat ongelmat.  

Levinsonin (1979, 334) mukaan mentorsuhteeseen saattaa kuulua mentorin 

harjoittamaa hyväksikäyttöä, kateutta, tukahduttamista ja alistavaa kontrollia. Noviisi 

puolestaan voi ilmaista negatiivisessa mielessä alistuvuuden, ylpeyden ja epäkiitollisuu-

den tunteita. Mentorointiin liittyy riskejä silloin, kun aktori samaistuu voimakkaisiin 

henkilöihin eikä näe enää näiden henkilöiden puutteita (Lähteenmäki 1995, 333). Siinä 

missä mentori voi tuntea nuoren menestyksen uhkaksi itselleen, voi nuori tuntea jäävän-

sä mentorin varjoon. Kramin (1983, 622) mukaan tältä vältytään, kun vanhempi osapuo-

li kohtaa keski-iän siirtymän ja nuorempi kohtaa etenemishaasteita organisaatiossa.  

Allenin, Poteetin ja Bourroughsin (1997, 87) tutkimuksissa mentorit kokivat 

suurimmaksi haitaksi suhteen vaatiman ajan ja energian, sillä sen katsottiin olevan pois 

muilta asioilta. Jos mentori kokee, että suhde vie liikaa aikaa, hän ei ole halukas ryhty-

mään suhteeseen (ks. Ragins & Scandura 1994). Aikakysymykset luultavasti korostuvat 

nykyajan työelämässä, jossa kiire on osa jokapäiväistä työtä. Allenin ym. (1997, 86–87) 

tutkimuksessa mentorit kuitenkin kokivat suhteesta saatujen etujen olleen suhteeseen 

uhrattua vaivaa paljon suurempia.  
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4 MENTOROINTI NYKYPÄIVÄN TYÖYHTEISÖSSÄ 

Tässä luvussa kuvataan nykyajan työympäristöä eli sitä tilaa, jossa mentorointi tapah-

tuu. Luvussa kuvataan muutamia ajankohtaisia työelämän haasteita ja niitä muutoksia, 

joita työelämässä on viime vuosina tapahtunut. Lisäksi luvussa tarkastellaan tutkimustu-

losten avulla sitä, millaiset tekijät organisaatiossa voivat edistää tai ehkäistä mentoriksi 

ryhtymistä. 

4.1 Näkökulmia yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin 

Työ on olennainen osa ihmisten arkea. Sen kautta ihminen voi hahmottaa, mitä hän on 

ja mihin hän kykenee. Monet yhteiskunnassa tapahtuvat rakenteelliset muutokset heijas-

tuvat työn kautta yksilön elämään. Viime vuosina suomalaisessa työelämässä onkin 

tapahtunut isoja muutoksia.  

1980-luvun lopulla talouden ylikuumenemisen aikaan syntyi moderneja työ-

paikkoja. Tämän jälkeen tuli lama ja kaikki muuttui, myös vakaina tunnetut työnantajat 

saneerasivat. Lama kosketti kaikkia työikäisiä jollakin tavalla. Lama-ajan työttömyyden 

jälkeen keskusteluaiheiksi nousivat mm. syrjäytyminen, epävarmuus, stressi ja loppuun 

palaminen. Erityisesti työssä jaksaminen ja uupuminen nousivat 1990-luvulla Suomessa 

laajan huomion kohteeksi työelämän muutosten ja stressin lisääntymisen seurauksena. 

(Kalima, Mutanen, Pahkin & Tappinen-Tanner 2001, 73.) 
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Viime vuosina erityisesti eläköityminen ja kysymykset työssä jatkamisesta ja 

jaksamisesta ovat olleet keskustelun aiheena. Työmarkkinoille tulevien ikäluokkien 

koko on sodan jälkeisenä aikana ylittänyt työmarkkinoilta poistuvien koon, mutta on 

sanottu, että vuonna 2005 työmarkkinoilta poistuvien määrä oli suurempi työmarkki-

noille tulevien määrään verrattuna (Varautuminen suurten ikäluokkien aiheuttamaan 

työmarkkinamuutokseen 2003, 4–7).  

Iäkkäiden työntekijöiden määrä kasvaa ja nuorempien määrä laskee aina vuo-

teen 2025 asti. Baby-boom-ikäluokan siirtyessä eläkkeelle, vähenee työntekijöiden mää-

rä ratkaisevan paljon. Suurimpia ikäryhmiä työorganisaatioissa vuonna 2005 olivat 50–

59-vuotiaat sekä 20–29-vuotiaat ja vuonna 2015 55–64-vuotiaat ja 20–39-vuotiaat. (Il-

marinen 2001, 623–624.) Vuodesta 2000 vuoteen 2015 työelämästä tulee poistumaan 

noin miljoona henkilöä. Työikäisen väestön määrän muutokset ovat niin suuria, että ne 

vaikuttavat koko työmarkkinoiden toimintaan. Erityisesti kunnissa ja valtiolla ikäänty-

neiden, 55 vuotta täyttäneiden, osuus on korkea. Yksityisellä sektorilla työntekijät ovat 

jakautuneet tasaisemmin eri ikäluokkiin. (Varautuminen suurten ikäluokkien aiheutta-

maan työmarkkinamuutokseen 2003, 4–7.) Koska valtio ja kunnat tuottavat välttämät-

tömiä peruspalveluja, ollaan huolissaan siitä, miten työvoima ja osaaminen tulevat riit-

tämään. Työvoimantarve erityisesti terveydenhoito- ja sosiaalialoilla kasvaa sitä mukaa 

kun suuret ikäluokat vanhenevat.  

Silloin kun suuri määrä työntekijöitä on jäämässä samaan aikaan eläkkeelle, 

organisaation sisällä jakautuva osaaminen ja erityisesti se, miten osaaminen jakautuu 

eri-ikäisten työntekijöiden kesken, nousee erityisen huomion kohteeksi (Paloniemi 

2003, 200). Ihmiseksi kasvaminen ja osaavaksi ammattilaiseksi kehittyminen vaativat 

ammattietiikan, tietojen ja taitojen, mutta myös kulttuurisen osaamisen jatkuvuuksia, 

jotka löytyvät eri sukupolven ammattilaisilta eri asioista (Henriksson 2001, 146). 

Tavoitteena on, että yhä useampi työntekijä toimisi työelämässä aikomaansa 

pidempään. Jotta työikää voidaan pidentää nykyisestään, on työelämän osapuolien kiin-

nitettävä huomiota työhyvinvointiin, työympäristön muutosten hallintaan, työyhteisöjen 

toimivuuteen ja muutosvalmiuteen sekä yksilöiden jaksamiseen. Tärkeää on se, kuinka 

ihmiset jaksavat kohdata työn muutokset ja miten muutokset työyhteisöissä toteutetaan. 

(Varautuminen suurten ikäluokkien aiheuttamaan työmarkkinamuutokseen 2003, 28–

29.)  

Juha Siltalan (2004) mukaan työ, jonka pitäisi vahvistaa identiteettiä, on muut-

tunut työntekijöiden omanarvontuntoa alentavaksi alueeksi: koko ajan täytyisi olla 
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enemmän kuin on eikä koskaan saisi olla tyytyväinen suorituksiinsa. Siltalan mukaan 

stressi, uupumus ja masennus ovat yleistyneet kansantaudiksi. Toiset kärsivät työn pal-

joudesta ja toiset sen puutteesta. Työuupumus voi kehittyä missä tahansa ammatissa, 

jossa työn vaatimukset ja yksilön kompetenssi ovat pitkään epätasapainossa (Kalima 

ym. 2001, 73). Nykyaikana on kuitenkin luultavasti enemmän kuin koskaan tarjolla eri-

laisia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia niin työssä kuin muilla elämän alueilla. 

Yksilön kompetenssin vahvistamiseksi on saatavilla paljon tukea, jos ammatilliselle 

kasvulle annetaan työyhteisöissä riittävästi aikaa ja tilaa. 

Heikkinen (2001) totea, että työn inhimillistymistä ei ole tutkimusten mukaan 

näkyvissä. Ratkaisuna näyttää usein olevan työstä pois pääseminen ja tilan sekä ajan 

saaminen itselle. Nykyinen vauhti työelämässä ei tunnu olevan kenellekään mieluinen, 

mutta vauhtia ei osata hiljentääkään. Koska työtehtäviä on niin paljon, ettei niitä ehdi 

tehdä kunnolla, jäävät onnistumisen elämykset työssä useammin kokematta. Oppimisel-

le ja kasvulle, kuin myöskään juurtumiselle ja kiinnittymiselle ei tunnu löytyvän paik-

kaa, koska muutokset ovat jatkuvia. Työssä kasvamisen ja ohjaamisen lisääntynyt tarve 

on selvä, mutta kukaan ei halua oikein ottaa haastetta vastaan. (Heikkinen 2001, 174, 

183.) 

Tulosten mukaan eri sukupolven ammattilaisille yhteistä on se, että he toimivat 

jaksamisen äärirajoilla. Työtahti sekä vastuu näyttävät lisääntyvän iän ja kokemuksen 

karttuessa, mutta samaan aikaan ammatillisen kasvun ja jaksamisen vaalimiselle jää 

vähemmän tilaa ja aikaa. (Henriksson 2001, 144.) Paineet jatkuvaan itsensä kehittämi-

seen ovat kuitenkin kovat. Heikkisen (2001, 178) tuloksissa asiantuntijuuden ideaali 

tuntuu merkitsevän sitä, että oma paikka ja tila on ansaittava joka hetki ja jatkuvan it-

sensä kehittämisen kautta on pyrittävä parempaan suorittamiseen. Yksilön pitää tehdä 

itselleen tilaa myös tulevaisuutta varten ja työelämän odotuksia tulee ennakoida. 

Sennetin (2002, 17–21) mukaan työelämän muutosta luonnehtivat ajan pirsta-

loituminen sekä pitkäjänteisyyden ja yleisen jatkuvuuden katoaminen. Nykyajassa täl-

lainen elämän pirstaloituminen voidaan nähdä useissa asioissa: ihmiset muuttavat yhä 

enemmän työn perässä paikkakunnalta toiselle, vaihtavat työpaikkaa ja siirtyvät alalta 

toiselle, jonka seurauksena myös ystävät ja ympäristöt vaihtuvat. Osalle tällainen elä-

mäntapa sopii, mutta jotkut voivat tuntea olevansa tuuliajolla.  

Beckin (1995, 27–31) mukaan työelämän muutokset liittyvät elämän yksilöllis-

tymiseen, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen on luotava omaa elämäntarinaansa. Työ tai 

sen puute vaikuttavat siihen, mitä vaihtoehtoja yksilöllä on. Riittävä toimeentulo, kulut-
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taminen ja arkinen eläminen ovat kaikki sidoksissa merkittävällä tavalla työhön. Elämä 

on nykyään aktiivista ja yksilöllistä ja se on sidoksissa instituutioihin. Elämän epäonnis-

tumiset koetaan yksilöllisinä riskeinä, vaikka monet niistä ovat aiheutuneet vaikutus-

mahdollisuuksien ulottumattomissa olevista tekijöistä. Elämän riskitekijät kohdataan 

yksilöllisesti vailla perinteiden antamaa tukea. Elämä on etsimistä, kokeilemista ja sosi-

aalisesti refleksiivistä elämää. (Beck 1995.) 

Beckin (2000) mukaan yhteiskunta on muuttumassa riskiyhteiskunnaksi, jossa 

perinteiset identiteettimallit, traditiot ja luokkarakenteet eivät tue elämää. Yksilöllisty-

minen ja fragmentoituminen merkitsevät ihmisten elämän hajaantumista erilaisiin roo-

leihin. Oma elämä ole enää ainoastaan itsen hallittavissa, sillä omien vaikutusmahdolli-

suuksien ulkopuolella olevat organisaatiot, aikataulut, riskit, onnettomuudet ja maail-

man tapahtumat vaikuttavat elämään.  

4.2 Organisaation vaikutus mentorointiin 

Työyhteisön osaaminen muodostuu ihmisten osaamisesta, järjestelmistä ja menettelyis-

tä, kulttuurista ja verkostoista (Otala, 2003). Nämä kaikki tekijät liittyvät myös mento-

rointiin, koska siinä on kyse ihmisten osaamisesta, niin täsmätiedosta kuin hiljaisesta 

tiedosta. Osaamisen jakamista ja uuden osaamisen luomista tukeva kulttuuri saa ihmiset 

työskentelemään ja oppimaan yhdessä. Yhdessä oppiminen ja verkostoituminen ovat 

myös olennaisia mentoroinnissa.  

Mentorointi on oppimisen muotona nopeasti reagoiva ja reaaliaikainen, minkä 

ansiosta se on erinomainen kehittymismenetelmä nopeasti muuttuvassa työelämässä 

(Ruohotie 2000, 222). Koska mentorit ovat tärkeitä organisaatiolle tiedon jakamisen ja 

organisaation oppimisen kannalta, on tärkeää että organisaatiot motivoivat yksilöitä 

omaksumaan mentorin roolin. Esimiehen suunnalta tulevan tuen on todettu vaikuttavan 

positiivisesti työntekijöiden kehittymishalukkuuteen. Kehittymiseen liittyvä tuki tarkoit-

taa mm. rohkaisua, avustamista, tiedon jakamista, resurssien tarjoamista sekä ajan an-

tamista kehittymiselle. (Maurer, Weiss & Barbeite 2003.)  

Mentorointia ei yleensä synny itsestään, vaan sitä täytyy tukea taloudellisesti 

taikka sosiaalisesti palkitsemalla, mentoreiden arvostus tulee julkituoda (Appelbaum, 

Lähteenmäen 1995, 333 mukaan). Allen, Poteet ja Borroughs (1997, 79–84) ovat selvit-

täneet organisaatioon liittyviä syitä, jotka edistävät ja ehkäisevät mentoriksi ryhtymistä. 

 



44 

Edistävinä tekijöinä toimii useimmiten organisaatiokulttuuri, joka tukee työntekijöitä 

oppimaan ja kehittymään sekä yrityksen valmennusohjelma. Lisäksi esimieheltä ja kol-

legoilta saatu tuki, tiimimäinen työskentelytapa, mahdollisuus päättää osallistumisesta 

mentorointiin, miellyttävä työilmapiiri ja mentorointiin sopiva organisaatiorakenne vai-

kuttavat myönteisesti mentoroinnin syntymiseen. Myös muissa tutkimuksissa on todet-

tu, että työntekijöiden kehittymistä ja työn vuorovaikutuksellisuutta painottava organi-

saatiokulttuuri tukee motivaatiota ryhtyä mentoriksi. (Aryee et al. 1996 Allen ym. 1997 

mukaan). 

Vaikka on todettu (Kram & Hall 1995), että mentorointi voi toimia organisaa-

tiomuutosten aikana voimavarana, on organisaatiomuutosten todettu myös ehkäisevän 

mentorsuhteiden kehittymistä. Mentorointia ehkäisevinä tekijöinä Allenin, Poteetin ja 

Borroughsin (1997, 79–84) mukaan toimivat ajanpuute sekä organisaatiorakenne ja työ-

järjestelyt. Lisäksi kilpailuhenkinen työilmapiiri, epäselvät odotukset johdon taholta, 

organisaatioiden kutistaminen (downsizing) sekä muut rakennemuutokset vaikuttavat 

kielteisesti mentorointiin. Koska henkilöstövähennysten ja muiden organisaatiomuutos-

ten vuoksi työntekijöiden tehtävät ovat laajentuneet, kiire ja työpaineet vähentävät mah-

dollisuuksia mentoroida. Epävarmuus työpaikkojen säilymisestä aiheuttaa myös sen, 

että mentorointiin ei lähdetä, jos mentorosapuolen työpaikka näyttää olevan vaarassa.  

Kramin (1985) mukaan on olemassa viisi pääasiallista mentoroinnin aloittamis-

ta ehkäisevää tekijää. Ensimmäisenä ehkäisevänä tekijänä toimii organisaation palkit-

semissysteemi, joka korostaa voimakkaasti tulosta ja henkilöstövoimavarojen kehittä-

minen jää taka-alalle. Toiseksi, työjärjestelyt, jotka jättävät ihmisten välisen vuorovai-

kutuksen vähäiseksi, ehkäisee mentoroinnin syntymistä. Kolmanneksi, puutteelliset 

henkilöstön valmennusohjelmat eivät välttämättä kannusta mentorointiin ja voivat toi-

mia mentorointia ehkäisevästi. Neljänneksi, organisaatiokulttuuri voi tehdä mentoroin-

nin epäoleelliseksi, jos organisaation arvot, julkaisemattomat säännöt ja johdon käyttäy-

tyminen eivät tue mentorointiin ryhtymistä. Viidentenä mentoroinnin ehkäisijänä Kra-

min (1985) mukaan voivat olla yksilöiden asenteet, olettamukset ja taidot. Henkilöillä 

voi olla puutteita ihmissuhdetaidoissa, aktoriksi haluavat voivat ajatella, ettei kenellä-

kään ole aikaa mentoroida tai yksinkertaisesti ihmiset voivat olla tietämättömiä tai oma-

ta vääriä mielikuvia mentoroinnin mahdollisuuksista, hyödyistä sekä mentorointiin tar-

vittavista panostuksista eivätkä sen takia osaa pyrkiä mentorointiin.  

Monet organisaatiosta riippuvat tekijät näyttävät vaikuttavan siihen, miten 

mentorointiin suhtaudutaan ja syntyykö mentorsuhteita. Garveyn (1995, 17–19) tutki-
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muksen mukaan mentorointia pidetään ylimääräisenä sivutoimintona, joka ei oikeastaan 

kuulu työhön. Hänen mukaansa tarvitaan tukea ja rohkaisua, jotta mentoroinnista tulisi 

normaali osa kokeneempien työntekijöiden työtä ja syntyisi mentorointia tukeva työ-

kulttuuri. 

Sen lisäksi, että organisaatioiden ilmapiiri ja kulttuuri vaikuttavat mentoroinnin 

syntymiseen, voidaan organisaatiossa myös aktiivisesti ylläpitää ja tukea mentorsuhtei-

ta. Garveyn (1995, 14) tutkimuksessa selvisi, että mentorit kaipaavat erityistä harjoitusta 

tai koulutusta mentorointiin. Lisäksi 63 % mentoreista ilmoitti kaivanneensa mahdolli-

suuksia keskustella mentoroinnista toisten mentoreiden kanssa. 55 % mukaan erilaisista 

mentorointia koskevista materiaaleista olisi ollut hyötyä. Myös Gillesin & Wilsonin 

(2004, 102–104) mukaan olisi hyödyllistä, että mentorit tapaisivat toisiaan ja reflektoi-

sivat kasvuaan ja oppimistaan aika ajoin. Mentoreille voisi mahdollisesti perustaa men-

toreiden verkoston tai tukiryhmän, jossa mentorit voisivat keskustella toistensa kanssa 

säännöllisesti. Lisäksi voitaisiin helpottaa mentoreiden pääsyä kiinni mentorointia käsit-

televään kirjallisuuteen. (Garveyn 1995, 18.) 

Gilles & Wilson (2004) tutkivat mentorina toimivia opettajia ja totesivat, että 

mentorit tarvitsevat aikaa oppiakseen toimimaan mentorina. Heidän tutkimuksessa en-

simmäistä kertaa mentorina toimivat olisivat kaivanneet enemmän tietoa aikuisen kehit-

tymisestä ja siitä, miten aikuisten kanssa työskennellään. Opettajat kokivat, että aikuis-

ten kanssa työskennellessä tarvii erilaisia taitoja kuin lasten kanssa työskennellessä ja 

sen vuoksi uuden oppiminen oli tarpeen. (Gilles & Wilson 2004, 92–95.) Jos opettajat 

tarvitsevat tukea silloin, kun heidän työnsä laajenee mentorointiin, voisi olettaa, että 

tämä koskee myös kaikkia muitakin ammattiryhmiä. 

Erityisesti 1970-luvun alussa mentorointi oli suosittu työkalu uusien johtajien 

kouluttamiseksi (Russell & Adams 1997, 5). Aaltosen ja Junkkarin (2000, 290) mukaan 

johtajien on hyvä hankkia itselleen mentori, koska varsinkin ylin johto on kovin yksi-

näinen. Koska monet ovat niin kiinni omissa asioissa, että perspektiivi välillä unohtuu, 

voi mentori olla apuna tekemällä kysymyksiä ja auttamalla etsimään vaihtoehtoja. Työ-

elämän monimuotoistuessa organisaatioiden on pitänyt keskittyä yhä enemmän koko 

henkilöstön kehittämiseen. Yhä enemmän on alettu tarkastella myös sitä, miten mento-

roinnilla voitaisiin edistää eri ryhmien, kuten naisten, värillisten, vähemmistöjen, vam-

maisten ja työttömien, kehittymistä. (Russell & Adams 1997, 5) 

On havaittu, että työolotekijöistä sellaiset, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen, toimivat työntekijöiden voimavaratekijöinä ja ehkäisevät työuupumusta (Ka-
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lima ym. 2001). Esimerkiksi mentorointi on tällainen yhteistyömuoto, joka voi auttaa 

jaksamaan työssä paremmin, se tukee henkistä hyvinvointia ja vuorovaikutustaitoja. 

Mentorointiin menee suhteellisen vähän aikaa ja taloudelliset uhraukset ovat pieniä. 

Kuitenkin sen merkitys yritykselle voi olla ratkaiseva. (Aaltonen & Junkkari 2000, 289–

292.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa kuvataan sitä miten ja millaisten vaiheiden kautta tutkimusprosessi eteni. 

Luvun alussa esitellään tutkimustehtävät ja tutkimuksen kohdejoukko sekä kuvataan 

käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Tämän jälkeen kerrotaan aineiston hankinnasta sekä 

aineiston analyysin vaiheista. Luvun lopussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävät  

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ja kuvailla mentorin näkökulmasta mentorointiin 

liittyvää kehityksen ja kasvun kokonaisuutta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mento-

roinnista, ei ainoastaan prosessina, joka tapahtuu mentorin ja aktorin välillä tiettynä 

aikana, vaan laajempana mentorin biografiseen oppimiseen liittyvänä kasvuprosessina.  

Tutkimuksessa nostetaan mentoroinnin tavoitteiden ja toimintatapojen ohella 

tarkasteluun mentorin elämänkokemukset, biografinen oppiminen sekä mentorin koke-

mukset mentorsuhteista. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaista tukea 

mentorit mahdollisesti saavat tai kaipaavat työyhteisöltään. Tutkimustehtävät täsmen-

tyivät tutkimuksen kuluessa seuraavanlaisiksi: 

1. Millaisena resurssina mentorin elämänkokemus toimii mentoroinnissa? 

2. Miten mentorit kuvaavat omia mentorsuhteitaan? 

3. Millaisen ympäristön tämän hetken työelämä luo mentoroinnille? 
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Näiden kolmen tutkimustehtävän avulla tarkastellaan mentorointiin liittyvän kasvun ja 

kehityksen eri puolia. Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkija halusi koota tutkimusteemat 

yhteen, yhdeksi kuvioksi. Tässä kokoamisessa käytettiin apuna metaforaa, joka jäi elä-

mään tutkimuksen edetessä. Tässä tutkimuksessa tutkijan ennakko-oletuksena on se, 

että mentorointi on moninainen, muuttuva ja elävä kokonaisuus. Tämän vuoksi metafo-

raksi muodostui puu, jossa kasvua ja muutosta tapahtuu samanaikaisesti jokaisessa osas-

sa. Juuristo, runko ja lehvistö ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä ympäristönsä 

kanssa. Valittu metafora on joustava eikä se rajaa mentorointia ennakolta mihinkään 

muottiin. Onhan jokainen puukin erilainen ja yksilöllinen.  

 

 
KUVIO 2. Tutkimustehtäväalueet puumetaforaan liitettynä  

 

Ensimmäisessä tutkimustehtävässä tarkastellaan mentorin elämänkokemusta ja ikää, 

jotka monesti nostetaan esiin mentoroinnista puhuttaessa. Tässä tutkimuksessa kysy-

tään, millaisia erilaisia elämänkokemuksia mentorit nostavat elämästään esiin ja miten 

he kertovat näiden kokemusten antavan tukea mentorointiin. Tutkimuksen ensimmäinen 

teema käsittelee siis sitä, millaisena resurssina elämänkokemus toimii mentoroinnissa. 

Tutkimuksessa käytetyn puumetaforan juuristo ja runko kuvaavat ensimmäisen tutki-

mustehtävän aluetta. Mentorin elämänkokemus voi olla piilossa joko juuristossa tai tii-

viissä rungossa. 
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Toinen tutkimustehtävä keskittyy mentorsuhteeseen. Tehtävässä kuvataan sitä, 

millaisia kokemuksia ja käsityksiä mentoreilla on mentorsuhteista. Teeman sisällä käsi-

tellään mentoroinnin tavoitteita ja mentorin toimintatapoja. Lisäksi tarkastellaan sitä, 

oppiiko mentori mentorsuhteessa ja millaisia haasteita ja onnistumisia mentorsuhteisiin 

on liittynyt. Puumetaforassa tämä tutkimustehtävä sijoittuu puun lehvistöön. Mentor-

suhde on mentoroinnin näkyvin osa samalla tavoin kuin lehvistö on näkyvin osa puussa. 

Lehvistö samoin kuin mentorsuhde voi olla hyvin monimuotoinen.  

Mentorin elämänkokemusten ja mentorsuhteiden tarkastelun jälkeen siirrytään 

kolmannessa tutkimustehtävässä kuvaamaan ympäristöä, jossa mentorointi tapahtuu. 

Tutkimustehtävässä kuvataan mentoreiden kokemuksia nykypäivän työelämän piirteistä 

ja siitä miten mentorointi on otettu työyhteisöissä vastaan. Tässä teemassa keskitytään 

erityisesti siihen, millaista tukea mentorit toivovat saavansa työyhteisöiltään. Puumeta-

forassa puun kasvuolosuhteet ja ympäristö kuvaavat tätä tutkimustehtävää. Puulla on 

vaikutuksensa ympäristöön ja maisemaan, mutta myös ympäristö vaikuttaa puun kas-

vuun. Samalla tavoin mentorointi voi olla osa sitä ympäröivää kokonaisuutta.  

5.2 Tutkimuksen kohdejoukko  

Tutkimuksen kohdejoukkona toimi Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Mentor-

opintoihin kevään 2003 ja syksyn 2004 välisenä aikana osallistuneet mentorit. Monitie-

teinen Mentor-opintokokonaisuus oli suunnattu eri alojen työssä oppimisen ohjaajille 

sekä mentorointiohjelmien koordinoijille eri organisaatioissa. Toinen opintoryhmä ko-

koontui Jyväskylässä ja toinen Helsingissä. Opintoryhmistä avoimen yliopiston ryhmä 

oli suunnattu kaikille työelämässä toimiville työssä oppimisen ohjaajille ja kansalaisjär-

jestöryhmä oli puolestaan suunnattu kokeneille ja mentoroinnista kiinnostuneille järjes-

tötyöntekijöille.  

Tutkimuksen pääaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joita tehtiin yksitoista. 

Ennen haastattelujen toteuttamista tutkija kävi tutustumassa Mentor-opintojen järjestä-

jiin sekä vieraili Helsingin opintoryhmän ensimmäisellä lähijaksolla. Mentor-opintojen 

alkuvaiheessa Helsingissä toteutunut opintoryhmä kävi verkkoympäristö-Optimassa 

verkkokeskustelun, jota käytettiin alustavana tutkimusaineistona. Tämä kirjallinen kes-

kusteluaineisto suuntasi ja antoi varmuutta haastatteluteemojen luomiseen, koska verk-

kopohjaisessa aineistossa laajempi mentoreiden joukko (30) sai äänensä kuuluville.  
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Tutkimuksen haastatteluosioon kysyttiin osallistujia sekä Helsingin että Jyväs-

kylän opintoryhmistä. Helsingin ryhmän kohdalla ryhmänohjaajat kysyivät kukin omal-

ta ryhmältään suostumuksen yhteystietojen antamiseen tutkimuskäyttöön. Jyväskylän 

ryhmälle tutkija kävi esittelemässä tutkimusaiheen ja tutkimuksen tarkoituksen lähijak-

son aikana. Jyväskylän opintoryhmän yhteystiedot kerättiin siten, että halukkaat antoi-

vat yhteystietonsa suoraan tutkijalle. Tavoitteena oli saada haastatteluun mukaan henki-

löitä, joilla oli omakohtaista kokemusta mentoroinnista. Lisäksi tavoitteena oli saada 

mukaan eri-ikäisiä miehiä ja naisia niin avoimen yliopiston kuin järjestötyöntekijöiden 

ryhmistä.  

Yhteystietojen saannin jälkeen mentoreihin otettiin yhteyttä puhelimitse. Puhe-

lun aikana kuvattiin tutkimuksen tarkoitus ja haastatteluteemat sekä tiedusteltiin henki-

lön kokemuksia mentoroinnista. Puhelun aikana korostettiin haastattelun luottamuksel-

lisuutta sekä kerrottiin haastattelun nauhoittamisesta. Kaikilla, joille soitettiin, oli jon-

kunlaista omakohtaista kokemusta mentoroinnista. Kaikki, jotka tavoitettiin puhelimit-

se, olivat halukkaita lähtemään mukaan tutkimukseen. Yksi haastattelu jätettiin kuiten-

kin toteuttamatta välimatkan vuoksi. Puhelun yhteydessä sovittiin haastatteluajankohta 

ja -paikka. Useimmat haastateltavat (6/11) halusivat toteuttaa haastattelun kahvilassa 

mutta jotkut toivoivat, että haastattelu pidettäisiin haastateltavan työpaikalla (3/11) tai 

kotona (2/11). Tutkija pyrki huomioimaan tällaiset seikat, jotta haastattelutilanne olisi 

haastateltavalle mahdollisimman sopiva. 

Haastattelut (11) toteutettiin maalis-huhtikuun aikana vuonna 2004. Osallistu-

jajoukkoon kuului lopulta kahdeksan naista ja kolme miestä. Koska miehiä oli opinnois-

sa huomattavasti naisia vähemmän eikä heitä kaikkia tavoitettu, jäi miesten osuus toi-

vottua pienemmäksi. Osallistujista seitsemän oli Helsingin ryhmästä ja neljä Jyväskylän 

ryhmästä, järjestötyöntekijöitä oli viisi ja avoimen yliopiston ryhmästä osallistujia oli 

kuusi. Haastatteluun osallistuneiden mentoreiden ikävuosien keskiarvo oli 47,1 vuotta. 

Useat mentoreista (5/11) olivat iältään 40–49-vuotta. Yli viisikymmentävuotiaita oli 

neljä ja alle neljäkymmentävuotiaita kaksi. Nuorin osallistuja oli 36-vuotias ja vanhin 

osallistuja 58-vuotias. Osallistujat olivat eri aloilta. Kasvatus-, opetus- ja nuorisoalalla 

heistä työskenteli neljä ja terveydenhoito- tai sielunhoitoalalla kolme. Loput neljä työs-

kentelivät kielen ja kulttuurin, sotilastyön, hallinnon ja talouden tai eläkeläistoiminnan 

saralla.  

Shean (1995, 3) mukaan mentorointi voidaan kuvata jatkumona, jonka toisessa 

päässä ovat spontaanit tilanteet ja toisessa tiukasti ohjatut ohjelmat. Hänen mukaansa 
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spontaaneissa tilanteissa mentori tarjoaa apuaan ja toinen ottaa sen vastaan ilman, että 

kumpikaan sillä hetkellä ymmärtää tilanteen merkitystä. Tällaista mentorointia siis ta-

pahtuu kaiken aikaa ilman, että siihen kiinnitetään sen suurempaa huomiota. Mentoreis-

ta kaksi kuvasi toimineensa tämän kaltaisena mentorina, eikä heillä ollut vielä ollut pi-

dempiaikaista mentorsuhdetta. Mentorointi tavoitteellisena vuorovaikutuksena on Shean 

(1995) mukaan yleisin mentorointitapa. Tällaisessa suhteessa vapaamuotoisuudesta 

huolimatta keskitytään tiettyyn aihealueeseen ja pyritään tavoitteisiin. Mentorina voi 

siten toimia kuka tahansa, joka kykenee tarkastelemaan tilannetta aktorin näkökulmasta 

ja ottaa huomioon hänen kehittymistarpeensa. Tällaisia mentorsuhteita kuvasi haastatel-

luista mentoreista seitsemän. Shean (1995) kuvaamat strukturoidut mentorohjelmat läh-

tevät organisaation tarpeista ja siihen sisältyy usein mentoreiden ja mentoroitavien va-

lintaprosessi sekä eri osapuolien valmentaminen ja tiedottaminen. Haastatelluista men-

toreista kaksi kuvasi oman mentorsuhteen kuuluneen tällaiseen organisoituun mentoroh-

jelmaan.  

5.3 Aineiston hankinta 

Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

Haastattelu tutkimusmenetelmänä on joustava ja se soveltuu moniin lähtökohtiin ja tar-

koituksiin ja sen avulla voidaan saada syvällistä tietoa. Ihminen nähdään tutkimustilan-

teessa subjektina ja hänelle annetaan mahdollisuus tuoda esiin itseä koskevia asioita 

mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35.) Haastattelun etuna on se, 

että haastattelija voi toistaa kysymykset, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten 

sanamuotoja sekä käydä keskustelua tiedonantajan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

75–76). Juuri näiden etujen vuoksi valittiin tämän tutkimuksen tärkeimmäksi tiedonke-

ruumenetelmäksi haastattelu. Tutkimusraporttiin haluttiin sisällyttää monia lainauksia 

haastatteluista, jotta mentoreiden oma ääni tulisi mahdollisimman hyvin esiin.  

Teemahaastattelu oli yksi vaihtoehto toteuttaa aineistonkeruu ja toisilla tavoilla 

olisi ehkä saatu erilaista tietoa. Teemahaastattelu valittiin siksi, että se antoi mentoreille 

mahdollisuuden kertoa kokemuksista ja näkemyksistä mahdollisimman vapaasti. Usein-

han mentorointia on tutkittu aktoreiden näkökulmasta. Teemahaastattelu eli puolistruk-

turoitu haastattelu on lähellä syvähaastattelua, mutta siinä edetään tiettyjen keskeisten 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Etukäteen valitut teemat 
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perustuvat tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 77–78.) Tässä tutki-

muksessa haastattelun pääteemat muodostuivat kolmesta tutkimustehtävästä. 

Tarkempia alateemoja ei lyöty lukkoon tutkimuksen alkuvaiheessa vaan pyr-

kimys oli teemahaastattelussa kartoittaa aihetta ja katsoa, mitkä asiat nousevat vah-

vemmin esiin ja nouseeko esiin ihan uusia teemoja, joita aikaisemmin ei ole osattu ottaa 

huomioon. Siten tutkimus on pitkälti aineistolähtöinen. Toisaalta teoreettiset lähtökoh-

dat vaikuttivat tietenkin tutkimustehtävien hahmottelussa sekä tarkentavia haastattelu-

kysymyksiä tehtäessä, koska tutkija oli perehtynyt mentorointikirjallisuuteen ennen 

haastattelujen toteuttamista.  

Teemahaastattelussa teemojen järjestys sekä kysymysten muoto voivat vaihdel-

la haastattelusta toiseen, mikä antaa haastateltaville erityisen ilmaisunvapauden. Teemat 

ja niiden sisällä esiintyvät aiheet nousivatkin eri haastatteluissa esiin eri vaiheissa. 

Haastateltavista riippuen eri aihealueet painottuivat hieman eri tavoin kaikkien päätee-

mojen silti esiintyessä jokaisessa haastattelussa. Metodologisesti teemahaastattelussa 

korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamia merkityksiä sekä sitä, 

miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) On sa-

nottu, että teemahaastattelun avoimuudesta riippuu, miten tiukasti teemojen sisällä ole-

vat kysymykset ovat suhteessa tutkimuksen viitekehykseen. Siten kysymykset voivat 

olla tiukasti etukäteen suunniteltuja tai tilanteen ja intuition herättämiä. (Tuomi & Sara-

järvi 2004, 77–78.) Tässä suhteessa haastattelu oli luonteeltaan avoin, koska teemojen 

sisällä haastateltaville annettiin mahdollisuus hyvin vapaaseen kerrontaan. Haastatelta-

vien vastauksista ja tärkeäksi kokemista asioista riippuen teemojen sisällä liikuttiin tar-

kentavien kysymysten avulla. 

Vaikka teemahaastattelulla oli monia etuja tutkimustehtävät huomioon ottaen, 

koettiin toteutuksen aikana myös haastattelun varjopuolet. Haastattelu on työläs tapa 

kerätä aineisto. Haastateltavien etsiminen, haastatteluista sopiminen ja haastattelun to-

teutus sekä aineiston litterointi ja analysointi ovat aikaavieviä. Jotta haastattelussa pys-

tyttäisiin huomioimaan kyseisen haastateltavan tilanne, olisi haastattelijan tunnettava 

riittävästi käsiteltävää aihealuetta sekä hallittava haastattelutekniikka. Haastattelun luo-

tettavuuteen puolestaan vaikuttaa haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.)  
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Verkkokeskustelu  

Haastatteluja ennen tutkijalla oli mahdollisuus perehtyä mentoreiden ajatuksiin verk-

komuotoisen keskusteluaineiston avulla. Mentor- opintojen ensimmäiseen jaksoon kuu-

luva verkkokeskustelu toteutettiin Helsingin opintoryhmässä toukokuussa 2003. Mitä on 

mentorointi?- keskustelun tarkoituksena oli jatkaa ja syventää ensimmäisellä lähijaksol-

la käynnistynyttä vuoropuhelua. Niinpä verkkokeskustelussa pyrittiin muodostamaan ja 

täsmentämään kokonaiskuvaa mentor-käsitteestä sekä sen suhteista lähikäsitteisiin. 

Keskustelun seuraaminen antoi tutkijalle kuvaa kohderyhmän näkemyksistä mentoroin-

nista. Tutkijan esittämiin kysymyksiin saadut vastaukset antoivat myös varmuutta haas-

tatteluteemojen vakiinnuttamiseen.  

Opintoryhmä oli jaettu opintojen alussa kolmeen ryhmään ja verkkokeskustelut 

käytiin näissä pienryhmässä. Kukin ryhmänohjaaja ohjeisti ja suuntasi ryhmänsä kes-

kustelua hieman eri suuntiin, mutta eroista huolimatta kaikissa ryhmissä keskityttiin 

pohtimaan mentorointi-ilmiötä jostain ryhmälle ajankohtaisesta näkökulmasta. Keskus-

teluissa pohdittiin mentoroinnin piirteitä ja mentorin rooleja sekä kuvattiin omaa mento-

rointisuunitelmaa. Tutkija lähetti verkkokeskustelun aikana yhteensä 13 viestiä. Näissä 

viesteissä tutkija esitti osallistujille kysymyksiä ja pohdinnan aiheita liittyen mentorin 

iän ja kokemuksen merkitykseen. Tutkija kannusti mentoreita kuvailemaan elämän ai-

kana kertyvää kokemusta ja kypsymistä, jota mentoriin usein liitetään. Lisäksi tutkija 

kysyi, onko mentoreiden omasta mielestä omassa kokemuksessa tai elämäntarinoissa 

jotain erityistä, mikä on saanut kiinnostumaan ohjaamisesta. Keskustelun edetessä nousi 

uusia aiheita esiin niin ohjaajien kuin opiskelijoidenkin taholta.   

Koska kyse oli opintojen ensimmäisestä ja joillekin elämän ensimmäisestä 

verkkokeskustelusta, opiskelijoiden huomio kiinnittyi luultavasti paljon keskustelutyy-

liin ja verkkoympäristön teknisiin seikkoihin, joten saattaa olla että asiasisällön käsitte-

lyyn ei pystytty paneutumaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Vaikka opiskelijoilta 

toivottiin tiivistä osallistumista ja sitoutumista keskusteluun, kaikki eivät päässeet osal-

listumaan keskusteluun lainkaan. Helsingin opintoryhmästä, johon kuului 38 henkeä, 

keskusteluun osallistui 30 henkeä. Osallistumisprosentti oli siten 79 %. Osallistujat, 

joista miehiä oli 6 ja naisia 24, lähettivät yhteensä 120 viestiä. Keskimäärin yksi osallis-

tuja lähetti 4 viestiä. 
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Teemahaastattelun toteuttaminen 

Teemahaastattelu oli luonteeltaan puoliprojektiivinen. Mukana haastattelussa oli puu-

kuvio (liite 2), joka kuvasi tutkimuksessa käytettyä puumetaforaa. Haastattelun alussa 

tutkija pyysi mentoreita kirjaamaan puukuvioon muutamin sanoin ajatuksia, joita tee-

ma-alueista mieleen heräsi. Kuvion tehtävänä oli auttaa haastateltavia hahmottamaan 

tutkimuksen alue sekä orientoitumaan käsiteltäviin teemoihin. Haastateltavan täydentä-

mä puukuvio toimi lisäksi tutkijan apuvälineenä haastattelun edetessä.  

Elämänkulkututkimuksissa analyysimenetelmänä sekä esitystapana on joskus 

käytetty elämänviivaa (life-line). Se tarkoittaa aikajanaa, jossa kuvataan peräkkäin koh-

dehenkilön eri elämän osa-alueita, tapahtumia ja siirtymävaiheita. (Antikainen & Ko-

monen 2003, 89.) Tässä tutkimuksessa puukuvion täydentämisellä ei ollut näin tarkkaa 

tavoitetta, vaan sen täydentäminen oli vapaamuotoista. Jotkut haastateltavista täydensi-

vät ja tarkensivat kuviota myös haastattelun kuluessa. 

Ensimmäisissä haastatteluissa tutkija turvautui enemmän teemoista tekemiinsä 

tukikysymyksiin ja pyrki siten varmistumaan siitä, että kaikki teemat tuli käsiteltyä kat-

tavasti. Haastattelun ja teemojen tullessa tutummaksi tutkijalle, haastattelut alkoivat 

edetä vapaamuotoisemmin ja tukirunkona toimi ainoastaan mentoroinnin puukuvio. 

Haastateltaville annettiin vapaus nostaa elämästään ja mentorointikokemuksistaan esiin 

itselle tärkeitä asioita. Haastattelija esitti aiheisiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Vain 

silloin, jos haastatteluteemojen rajat ylittyivät, haastattelija pyrki johdattamaan haasta-

teltavaa takaisin käsiteltävien aiheisiin. Koska haastateltavien annettiin vapaasti kertoa 

kokemuksistaan, teemat ja niiden sisällä olevat aiheet käytiin jokaisen haastateltavan 

kanssa erilaisessa järjestyksessä.  

Haastattelu päätettiin kun mentori koki kertoneensa teemoista kaikki tärkeim-

mät ja oleellisimmat asiat. Haastattelija oli kertonut mentoreille haastattelun kestävän 

reilun tunnin, mutta useat haastattelut kestivät lähemmäs kaksi tuntia. Tässä tutkija oli-

sikin voinut tehdä enemmän ennakkotyötä ja rajata teemoja tarkemmin tai ohjata haasta-

teltavia keskittymään enemmän teemojen kannalta olennaisimpiin asioihin. Toisaalta 

kuitenkin tutkimuksen tärkeänä lähtökohtana pidettiin sitä, että haastateltavat itse voivat 

nostaa esiin itselle tärkeitä asioita.  Tämän teki mahdolliseksi haastattelun kiireetön ete-

neminen ja haastattelutilanteiden välitön ilmapiiri. 
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5.4 Aineiston analyysin toteuttaminen 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen, moninaisen, elämän kuvaami-

nen. Ilmiöt ja tapahtumat muovaavat toisiaan samanaikaisesti ja niiden väliltä on löydet-

tävissä monensuuntaisia suhteita. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään tutki-

maan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 161.) 

Tässäkin tutkimuksessa pyrittiin aineistoa tarkastelemaan monitahoisesti ja yksityiskoh-

taisesti. Analyysi toteutettiin teemoittelun avulla.  

Koska tutkimusta aloitettaessa tutkijalla itsellään ei ollut kokemusta eikä kovin 

paljon tietoa mentoroinnista, käytettiin alustavana tutkimusaineistona mentoreiden 

käymää verkkokeskustelua. Keväällä 2003 syntynyt verkkokeskusteluaineisto käsiteltiin 

ja analysoitiin syksyyn 2003 mennessä. Kirjallinen keskusteluaineisto analysoitiin siten, 

että siitä koottiin yhteen useimmin esiin tulleet teemat. Näitä teemoja olivat mm. mento-

rin tehtävät ja roolit, mentorsuhteen piirteet, kuvaukset työelämästä sekä kuvaukset 

omasta itsestä mentorina. Kun samaa aihetta käsittelevät osat oli koottu yhteen, niistä 

tarkasteltiin yhtäläisyyksiä ja eroja sekä kirjoitettiin teemoista kuvaukset. Tämän ana-

lyysin perusteella muodostettiin alustavia haastatteluteemoja. Keskustelu pysyi aika 

yleisellä tasolla ja oli vaikea tietää, kertooko kirjoittaja yleisistä näkemyksistään vai 

viittaako hän omakohtaisiin kokemuksiin. Siitä huolimatta keskustelu antoi vinkkejä 

siihen, miten haastatteluteemoja kannattaisi suunnata. Verkkokeskusteluaineistoon vii-

tataan myös tutkimusraportissa aina silloin, kun se merkittävästi tukee haastattelutulok-

sia tai siitä on löydettävissä eroja haastatteluaineistoon nähden.  

Haastatteluaineiston analyysin alkuvaiheessa aineiston määrä on yleensä erit-

täin suuri ja se tuntuu hajanaiselta. Analyysin haasteena ja tavoitteena onkin saada ai-

neistoon selkeyttä ja löytää sieltä tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. (Patton 1990, 

371–372.) Analyysitapoja on useita erilaisia ja tutkijalla on vapaus toteuttaa analyysi 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Tutkijalla on siten vastuu analyysin ja tulkintojen teos-

sa.  

Haastatteluaineiston käsittely aloitettiin purkamalla nauhoitetut haastattelut 

(11) sanatarkasti. Purkamisen jälkeen tekstejä luettiin useaan kertaan läpi, jotta aineisto 

tulisi tutuksi. Tässä vaiheessa aineistosta etsittiin tutkimustehtävien mukaisia pääteemo-

ja ja tehtiin teksteihin reunamerkintöjä. Tämä vaihe tapahtui kesän 2004 aikana. Varsi-

nainen analyysi suoritettiin kevään ja kesän 2005 aikana.  
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Alasuutarin (2001, 39–43) mukaan laadullinen analyysi koostuu havaintojen 

pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämisessä aineistoa 

tarkastellaan ainoastaan tutkimustehtävän kannalta olennaisesta näkökulmasta ja pyri-

tään yhdistämään samankaltaisuudet ja löytämään poikkeavuudet. Poikkeavat havainnot 

suhteutetaan kokonaisuuteen uusia näkökulmia tuovina. Niiden avulla voidaan saada 

johtolankoja siihen, mistä jokin asia saattaa johtua. Kuitenkin analyysin on oltava katta-

va eli tutkija ei voi perustaa tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin vaan koko aineiston 

on toimittava pohjana. Teemoittelussa aineisto pyritään ryhmittelemään teemoittain ja 

nostamaan tutkimustehtävien kannalta oleellisista teemoista esiin mielenkiintoisia si-

taatteja tulkittavaksi. (Eskola & Suoranta 1998, 175–186.)  

Analyysivaiheessa jokaisesta haastattelusta nostettiin samaa teemaa käsittelevät 

osiot yhteen. Pääteemoja oli haastattelurungon mukaan kolme, mentorin elämänkoke-

mus, mentorsuhde ja mentorointi työelämässä, ja ne kaikki olivat vahvasti esillä aineis-

tossa. Seuraavassa vaiheessa pääteemojen sisältä etsittiin usein toistuvia aiheita sekä 

tarkasteltiin vastauksissa esiintyviä yhtäläisyyksiä ja eroja. Alateemojen etsiminen oli 

hankalampaa, sillä eri alateemat olivat pääteemoja enemmän hajautuneet haastatteluiden 

eri vaiheisiin. Aineiston uudelleen järjestelyn jälkeen luettiin tekstiä taas läpi ja tehtiin 

uusia merkintöjä merkittäviltä ja mielenkiintoisilta vaikuttaviin kohtiin. Tässä analyysin 

luokitteluvaiheessa myös merkittiin ylös, miten moni haastatelluista oli kertonut mistä-

kin alateemasta.  

Luokittelusta analyysiä jatkettiin teemoittelemalla aineistoa. Alateemoista tar-

kasteltiin ensin antoisimpia ja mielenkiintoisimpia kohtia ja tämän jälkeen lisättiin tähän 

aukikirjoitukseen materiaalia muista samaan teemaan liittyvistä vastauksista. Näin siis 

selitettiin, mitä kustakin teemasta on sanottu. Tässä vaiheessa verrattiin, mitä teemoista 

on kerrottu verkkokeskustelussa sekä tarkasteltiin sitä, näyttääkö tuloksissa olevan sa-

mankaltaisuutta tai eroavaisuutta mentoreiden iän, ammattialan tai sukupuolen mukaan. 

Samaan aikaan palattiin tutkimuksen teoreettiseen osaan, täydennettiin sitä ja pyrittiin 

tarkastelemaan tutkimusta aiempien tutkimusten ja teorioiden valossa. Raportointivai-

heessa teorian ja tulosten välillä pyrittiin käymään keskustelua ja tekemään vertailua. 

Tätä vaihetta analyysissä Alasuutari (2001, 47) kuvaa arvoituksen ratkaisun vaiheeksi. 

Siinä löydettyjen johtolankojen, yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta tehdään kokonai-

suuksiin pyrkivää merkitystulkintaa kohteena olevasta ilmiöstä.  

Suoria lainauksia mentoreiden kertomuksista haluttiin jättää lukijan näkyviin 

paljon, jotta mentoreiden oma ääni tulisi esiin ja lukija voisi helpommin arvioida tutki-
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jan tekemiä tulkintoja. Laadulliseen aineiston analyysissä tulee muistaa, että teksti on 

aina yksi versio kyseisestä asiasta. Haastateltava on tulkinnut asian omalla tavallaan ja 

tutkijan tekemät päätelmät ovat toisen tai kolmannen asteen tulkintoja samasta asiasta. 

Alkuperäistä totuutta ei siis voida saavuttaa. (Eskola & Suoranta 1998, 141–143.) 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkijan rooli 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 18) mukaan tutkija on osa sosiaalista todellisuutta ja siten 

myös osa tutkimusprosessia. Vaikka tutkija pyrkii objektiivisuuteen, vaikuttavat hänen 

tekemät valinnat jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Kirjallisuuden tarkastelu, tulkitut 

käsitteet, aineiston kerääminen ja analyysi sekä raportin kirjoittaminen vaikuttavat kaik-

ki tutkimuksen kulkuun. Silti tutkijan tulee heijastaa tutkimuksessaan tutkittavien maa-

ilmaa ja näkemyksiä ja osattava tunnistaa oma roolinsa.  

Kun verrataan kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta toisiinsa, nähdään 

tutkijan rooli erilaisena. Kvalitatiivinen tutkimussuuntaus näkee tutkijan ja tutkittavan 

kohteen olevan keskenään vuorovaikutuksessa. Haastattelun ollessa kyseessä jokainen 

haastattelu on tutkijan ja haastateltavan keskinäinen vuorovaikutustilanne, jossa haastat-

telija saattaa vahvistaa tiedostamattaan haastateltavaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 23.) 

Tässä tutkimuksessa tutkijan objektiivisuutta on saattanut vahvistaa se, että tutkijalla ei 

ole omakohtaista kokemusta mentorsuhteesta. Siten tutkijan omat kokemukset eivät ole 

olleet vaikuttamassa aineiston analyysiin. Alustavana aineistona käytetty verkkokeskus-

telu toimi sen sijaan materiaalina, jonka avulla tutkija hahmotti tutkittavaa kohdetta.  

Tutkimustehtävien osalta verkkokeskustelun tulokset olivat samansuuntaisia 

haastattelusta saatujen tulosten kanssa. Luonteeltaan verkkoaineisto ja haastatteluaineis-

to ovat erilaisia. Verkkokeskustelussa puheenvuoroja voi muokata ennen niiden julkai-

semista ja esitetyt ajatukset ovat ehkä hioutuneempia. Haastattelutilanne on puolestaan 

spontaanimpi, eivätkä ajatukset ole välttämättä jäsentyneitä ja selkeitä. Havainto siitä, 

että aineistot ovat samansuuntaisia, antaa viitteitä tutkimuksen luotettavuudesta. Verk-

kokeskusteluun ei kuitenkaan viitata raportointivaiheessa kovinkaan paljoa, sillä sen ei 

katsottu tuovan pääaineistoon kovin paljon uutta sisältöä.  

Koska tutkimuksen eri vaiheiden välillä kului pitkiä aikajaksoja, ehti aineisto 

muotoutua tutkijan mielessä uudelleen ja uudelleen. Tämän vuoksi olikin erittäin tärke-
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ää, että haastatteluiden aukikirjoittaminen oli tehty huolella. Tulkinnat aineistosta olisi-

vat saattaneet olla toisenlaisia, jos aukikirjoittaminen olisi tehty suurpiirteisemmin. 

Haastattelutilanteissa ilmapiiri oli hyvä. Haastattelija pyrki tietoisesti olemaan 

ohjailematta haastateltavien ajatuksia. Haastattelun alussa täydennetty puukuvio toimi 

hyvänä tukena haastattelun edetessä. Kuvion avulla käsiteltävä kokonaisuus sai raken-

teen ja sen avulla oli helppo edetä sekä palata aiemmin käsiteltyihin aiheisiin.  

Tutkittavien oma ääni on pyritty tuomaan raportointivaiheessa esiin hyvin sel-

keästi. Suoria lainauksia on käytetty paljon, jotta lukija voi arvioida tutkijan tekemien 

päätelmien paikkansapitävyyttä. Toisaalta raportoinnissa on pyritty koko ajan huomioi-

maan tutkimuksen luottamuksellisuuteen liittyvät kysymykset. Mentoreiden nimet on 

muutettu ja henkilöiden tunnistettavuus on pyritty minimoimaan.  
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6 PUUN JUURISTO JA RUNKO MENTORIN VAHVUU-

TENA  

Ensimmäisen tulosluvun tarkoituksena on vastata ensimmäiseen tutkimustehtävään, 

millaisena resurssina mentorin elämänkokemus toimii mentoroinnissa. Tulosluvut ra-

kentuvat haastatteluissa käytetyn mentoroinnin puukuvion mukaisesti ja ensimmäinen 

tutkimustehtävä muodostaa mentorpuun juuriston ja rungon. Luvun ensimmäisessä 

osassa kerrotaan siitä, millaisia oppimiskokemuksia mentoreiden elämän varrella on 

ollut. Nämä kokemukset muodostavat mentoroinnin puukuviossa puun juuriston. Ta-

voitteena on vastata ensinnäkin siihen, millaista arkipäivän oppimista mentoreiden elä-

mään on kuulunut. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia merkittäviä käännekohtia 

mentoreiden elämään on kuulunut ja mitä he ovat niistä oppineet. Kokemushistorian 

erityisenä osana halutaan lisäksi selvittää, millaisia mentorhahmoja mentoreilla itsellään 

on ollut ja millaista tukea he ovat itse saaneet. Puun juuriston lisäksi elämänhistoriaa 

tarkastellaan mentorpuun rungossa, joka kuvaa iän ja kokemuksen tuomaa kasvua ja 

kypsyyttä. Luvun jälkimmäisessä osassa tarkastellaan sitä, miten mentorit ovat vuosien 

myötä kasvaneet ja miten tämä kasvu tukee heitä mentoreina.  

 

 

 

 



60 

6.1 Arjen ja säröjen vankistama mentorpuun juuristo 

6.1.1 Mentoreiden kokemukset ja oppiminen arkipäivässä 

Haastatteluun osallistuneiden mentoreiden ikävuosista voi nähdä, että monilla heistä on 

jo runsaasti elämänkokemusta. Haastatteluun osallistuneiden mentoreiden ikävuosien 

keskiarvo oli 47,1 vuotta. Useat mentoreista (5/11) olivat iältään 40–49 vuotta. Viisi-

kymmentä vuotta täyttäneitä oli joukossa neljä ja alle neljäkymmentävuotiaita kaksi. 

Nuorin osallistuja oli 36-vuotias ja vanhin osallistuja 58 vuotta vanha. Kaikki osallistu-

jat olivat Havighurstin (1982) luokituksen mukaan iältään keskiaikuisia (35–60 ikävuot-

ta).   

Haastateltavien kertomuksissa esiintyi erilaisia elämänvaiheita, mutta useat 

mentorit kertoivat eniten työuran eri vaiheista. Useimmille mentoreille (8/11) kokemus-

ta erilaisista töistä oli ehtinyt kertyä yli parinkymmenen vuoden ajan. Tuona aikana oli 

ammattialoilla ja työtilanteissa tapahtunut muutoksia, joihin sopeutuminen oli ollut osa 

arkipäivän oppimista (3/11). Erityisesti kolme mentoria kuvasivat runsaasti omia, erit-

täin vaiherikkaita, työuria. Myös muut mentorit (8/11) kertoivat työpaikkojen ja ammat-

tialojen vaihdoksista.  

Useat mentorit kertoivat toimineensa alallaan erilaisissa työtehtävissä. Esi-

miesasemassa toimimisen uran vaiheena toi esiin mentoreista kaksi. Erityisen mielen-

kiintoinen oli erään mentorin kuvaus oman uransa sivusuuntaisesta laajentumisesta. Hän 

koki erilaisissa rooleissa toimimisen olleen erityisen tärkeää ammatillisen kehittymisen 

kannalta. Eteneminen uralla pystysuunnassa ei siten ole ainoa ammatillisen etenemisen 

muoto. 

”Kun olin vähän edennyt urarappusia ja olin johtajana ja kun lähinkin siitä sitten opetta-
jaksi, joku sanoi ensiksi, että etkö sä mee uralla nyt taapäin. Itse koen, että sivusuunnassa 
kasvu uralla ja uran monet roolit on hirveen kasvattavia ja hyviä. Että on erilaissa rooleis-
sa.” (Nainen, 46) 

Tällaisia työuran vaiheita mentorit eivät nostaneet kuitenkaan erityisen merkitykselli-

seen asemaan. Mentorit viittasivat haastatteluissa myös omaan perheeseen ja lapsiin 

(9/11) sekä ajanjaksoihin opiskelun tai täydennyskoulutuksen merkeissä (9/11), mutta 

näihin alueisiin ei liittynyt erityisen merkityksellisiä käännekohtia. Suurimmaksi osaksi 

elämä oli kulkenut rauhallisesti eteenpäin ilman suuria käänteitä. Arkipäiväinen oppi-
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minen tuli hyvin esiin erään mentorin sanoessa, että oppimista ja kehittymistä on tapah-

tunut, vaikka elämässä ei olekaan ollut suuria käännekohtia, kriisejä tai huippuhetkiä. 

”Semmosia yksittäisiä isoja draamakohtia ei varsinaisesti ole ollut, et mä luulen et on aika 
tasapaksusti edennyt tämä ura. Ei hirveitä monttuja eikä harjanteitakaan oo ollut matkan 
varrella. (– –) Kun ammattiura on näinkin pitkälle edenny, niin tuleehan siinä semmonen 
kokemus, että on vuosien varrella tarttunut takkiin aika paljon.” (Nainen, 48) 

Vaikka normaalia elämänkulkua ja arkista oppimista ei kuvattu kovin laajasti, silti elä-

mänkokemus katsottiin voimavaraksi yleensä elämässä sekä mentorina toimiessa. Men-

torit kuvasivat kokemuksen kautta oppineensa ja saaneensa monia asioita. Kokemus 

antaa mentoreiden sanoin vahvuutta toimintaan, siitä voi ammentaa uutta ja siihen pys-

tyy luottamaan. Vaikka kokemuksen katsottiin antavan tukea, tuotiin myös esiin, että 

kokemus voi myös kahlita, jos siihen luottaa liikaa. Kokemuksia tai arjen tilanteita ei 

välttämättä osattu eritellä ja kuvata, mutta silti omien moninaisten kokemusten koettiin 

olevan hiljaisesti tukena nykyhetken elämässä. Ajan kulumisen merkitys arjen oppimi-

sessa ja kokemusten kerrostuminen nousee esiin erään mentorin sanoessa:  

”Kyllä siinä (kokemuksessa) varmaan on paljokin sellasta. Kun on kyllin kauan ollu, niin 
siihen kykenee.” (Nainen, 48) 

Arkisessa elämässä ihmisille muodostuu vähitellen hiljaista tietoa. Haastatteluissa hil-

jaisen tiedon merkitys tuli esiin monin tavoin. Esimerkiksi työssä, johon ei ole olemassa 

tutkintoa, kokemuksen kautta kertyneen hiljaisen tiedon kuvattiin olevan ensiarvoisen 

tärkeää. Hiljaisen tiedon sanottiin tulevan esiin myös lasten kasvatuksessa tai kehon 

muistina. Useat mentorit totesivat, että hiljaista tietoa on vaikea määritellä. Sen kuvat-

tiin olevan vaikeasti sanoiksi puettavaa tietoa, joka tulee esiin tietyissä tilanteissa. Eräs 

mentori vertasi hiljaista tietoa mutu-tuntumaan.  

”Ehkä ikä ja kokemus tuovat eniten sitä hiljaista tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi. Se 
on jossain takaraivossa ja tulee jossain tilanteessa ulos. Esimerkiksi, että tämmösessä ti-
lanteessa tämä kannattaa hoitaa tällä tavalla. Sitten tulee paljon tilanteita, että niitä joutuu 
miettimään, että hetkinen millon tää tilanne on viimeksi ollut. Sitten rupee miettimään, että 
miten sitä tilannetta hoidettiin sillon. Tai tulee joku tilanne, jota ei oo koskaan ollut. Se on 
semmonen mutu-tuntuma, että sen vois kokeilla ratkaista tällä tavalla.” (Mies, 36) 

Samoin kuin haastatteluissa myös verkkokeskustelussa normaaliin arkielämään ja arki-

päivän oppimiseen viitattiin lyhyesti. Aineistoista voi päätellä, että omia arkipäivän ko-

kemuksia ja arkioppimista on vaikea täsmällisesti kuvailla. Aittola (1998, 61) kuvaakin, 

että vaikka arkipäivän oppiminen on kaikille tuttua, siihen ei kiinnitetä sen kummempaa 

huomiota ja sitä on hankala sanoin kuvata. Verkkokeskustelussa kävi ilmi, että kokemus 

tuo vahvuutta ja että erityisesti ajan myötä kertynyt kokemus ja osaaminen ovat tärkeitä 
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mentorille. Kaksi mentoria kertoi verkkokeskustelussa pitävänsä elämänhistoriaansa 

vahvuutena, josta voi myös koko ajan oppia uutta ja löytää innostusta. Heidän mukaan 

mentoroinnissa on erityisen mielekästä se, että siinä pystyy oppimaan uutta omasta ko-

kemuksestaan.  

6.1.2 Mentoreiden kuvaamia elämän muutoskohtia 

Haastattelussa mentoreita pyydettiin kuvaamaan mahdollisia elämänkulun käännekohtia 

tai erityisen merkittäviä työuran ja elämänkulun tapahtumia. Tällaisia elämäntapahtumia 

mentorit nimesivät useita. Koska elämänurat olivat haastatelluilla mentoreilla olleet 

kovin erilaisia, myös elämän käännekohdat olivat jokaisella omanlaisia. Tämä tukee 

yleistä käsitystä siitä, miten elämät rakentuvat ja muotoutuvat saman ikäisilläkin henki-

löillä erilaisiksi. Jokaisesta ihmisestä riippuu, minkälaiseksi oma elämänkulku muodos-

tuu ja millaisia ratkaisuja tekee elämän käännekohdissa.  

Melkein kaikki esitetyt muutostapahtumat työssä tai muussa elämässä olivat 

hankalia, pohdintaa vaatineita, tilanteita. Mukana oli kuitenkin käänteitä, joihin ei liitty-

nyt suuria mullistuksia sekä muutama selkeästi positiivinen tapahtuma. Melkein kaikki 

haastateltavat kuvasivat niin työelämän kuin muun elämän käännetekijöitä, mutta enem-

män mentorit nimesivät juuri työelämään sijoittuvia asioita. Yhteistä hankalien tilantei-

den kuvauksissa oli se, että mentorit esittivät usein automaattisesti, miten he olivat tilan-

teista selviytyneet. Selviytyminen oli vaikuttanut usein myönteisesti henkilön kehitty-

miseen.  

Koska tutkimustulosten (Antikainen & Komonen 2003, 107–109) mukaan ih-

misen elämässä on vain muutamia elämän merkittäviä muutoskohtia, voi olettaa että 

kuvatuissa käännekohdissa on mukana näitä elämän suurimpia käänteitä, mutta myös 

elämän pienempiä käännekohtia. Tässä tutkimuksessa ei tehdä eroa siihen, miten mer-

kittävistä tapahtumista on kyse. Tärkeää tässä yhteydessä on se, että mentori nostaa ta-

pahtuneen osaksi haastattelua ja kuvaa sen avulla omaa kehitystä työuralla tai kasvua 

ihmisenä. Seuraavaksi kuvataan muutoksia, jotka liittyivät työelämään ja perheeseen ja 

lopuksi kerrotaan, miten käännekohdista oli selvitty.  

 

Muutokset työvaiheissa  

Työhön ja työuraan liittyviä käänteitä tai merkittäviä tapahtumia kuvasivat kaikki 

(11/11) mentorit. Työvaiheiden särötilanteet olivat liittyneet joko erityisen haasteelli-
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seen työhön, ongelmallisiin suhteisiin työssä tai ammatillisten tavoitteiden ja identitee-

tin pohdintaan. Useat mentorit (6/11) kuvasivat tilanteita, jolloin työ tai työolosuhteet 

olivat olleet erityisen vaativia. Kahden mentorin kohdalla haasteena oli ollut työpaikan 

vaihtaminen erityisen haasteelliseen työhön, jossa tehtävänä oli ollut osallistua organi-

saation rakentamiseen alusta alkaen. Näiden käänteiden kuvattiin olleen tietoisia itsensä 

haastamisen paikkoja.  

”Toinen merkittävä kokemus tai elämänmuutos on ollut, kun mä hain ja tulin valituksi tä-
hän työhön. Kun tässä työssä joutuu hirveesti olemaan esillä ja mä oon periaatteessa hir-
veen ujo ja vaikkei enää uskoisikaan, niin puhuminenkin on ollut vaikeaata aikasemmin. Ja 
tää työhän on puhumista. Tavallaan tieten tahtoen läksin sellaseen työhön, josta kuvittelin, 
että se on mulle todella vaikea.” (Nainen, 48) 

Hankalat vaiheet työssä olivat liittyneet (3/11) myös suhteisiin eri sidosryhmien kuten 

asiakkaiden, alaisten, työnantajan tai perehdyttäjän välillä. Esimerkiksi uuden työpaikan 

huono vastaanotto ja perehdytys, esimiestehtäviin liittyvät henkilöstöongelmat ja haas-

teelliset asiakkaat olivat tuottaneet ratkaistaviksi pieniä säröjä. 

”Toinen sellainen särö tuli, kun toimin esimiehenä, ja kun tuli vaikeita henkilöstöongelmia. 
Aina jos mulle tulee työssä ongelmia, niin tulee tää teoria, että haluaisin opiskella. Kun 
töissä oli vaikeita prosesseja, niin mä opiskelin samaan aikaan (- -) maisteriksi. Siellä mul-
le avautui organisaation näkökulmasta kaikki ne prosessit, että mistä siellä on kysymys eikä 
niin, että minusta tuntuu ja mua suututtaa. Kun mä näinkin, että mistä siellä työpaikalla on 
kysymys, niin sitten mua ei enää suututtanutkaa. Alkoi tuntua, että täähän on mielenkiin-
toista, että miten tää prosessi etenee, että mä pääsen eteenpäin.” (Nainen, 46) 

Tällaiset koetut haasteet työssä saattoivat johtaa oman ammattiroolin pohtimiseen. 

Ammatillisten tavoitteiden ja identiteetin pohdinta (5/11) saattoi esiintyä myös sellaise-

naan käännekohtana. Oivallus oman ammatillisen kehittämisen laiminlyönnistä, ammat-

tialan todellisen ytimen löytäminen, ammattiroolin uudistamisen puolesta kapinointi, 

avoimuus muiden alojen ajatuksille ja ihmisille sekä työttömyyden aikainen oman elä-

män ja osaamisen tarkastelu olivat olleet itsessään käänteitä tai ne olivat tuottaneet to-

dellisia työuran käännekohtia ja kasvua ammatillisella uralla. 

”Se oli yksi sellainen aika pelottava oivallus, niin kuin silmien avautuminen. Mä kuulin yh-
den luennon johtajuudesta. Siinä oli jotakin sellaista, se oli aivan fantastinen luento. Luu-
len, että en oo koskaan kuullut niin hyvää opetusta. Se oli niin mukaansa tempaava. Se 
tyyppi imaisi koko porukan mukaansa. Sen jälkeen kun palasin sieltä, tulin kotiin. Muistan 
vielä, että se oli kuin kadotuksen kuilu olis auennut alle. Se oli tämä tapa, millä hän opetti. 
Että mä joka oon ollut opettajana, tässä hommassa 25 vuotta, opettamassa erilaisista asi-
oista niin mä olen lyönyt täysin tällaisen ammatillisen itseni kehittämisen. Mä oon ollut 
kurkkua myöten duunissa ja ammentanut kaiken, oman, lainatun ja takki on niin tyhjä kuin 
olla voi. Mä häpesin sitä, että mä näin tyhmästi oon tehnyt. 20 vuoden aikana en oo opis-
kellut mitään. Vaimo väittää, että oonhan mä käynyt kaikenmaailman kursseilla, käynyt 
Englannissa ja etsinyt kaikkialta maailmasta, sitä mikä vie mua eteenpäin ja joka on tuonut 
tähän. Se myös aikaansai sen, että lähdin entisestä työstä ja aloin rakentaa tätä uutta tyh-
jästä. Se kokemus oli sellainen äärimmäisen suuri häpeä, että olen täysin laiminlyönyt am-
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matillisen kehittymisen. Se on väärin jokaista ihmistä kohtaan, jonka edessä mä seison.” 
(Mies, 58) 

Tällaiset tilanteet olivat olleet todellisia käännekohtia, sillä mentorit käyttivät niiden 

yhteydessä sanoja kuten burn out, kriisi, kuoleman kuilu ja ahaa-elämys. Vaikka työ-

elämään liittyviin käännekohtiin liittyi hankalia tilanteita, kuvasivat mentorit myös posi-

tiivisia käännekohtia. Näistä positiivisista käänteistä oli myös seurannut positiivisia seu-

rauksia. Esimerkiksi työvuoron vaihto helpompaan päivävuoroon oli muutos, jonka an-

siosta henkilö sai mahdollisuuden keskittyä laajemmin muihin asioihin työssä ja elä-

mässä. Samalla tavoin opiskelemaan lähtöä kuvattiin positiivisesti, koska se antoi tilai-

suuden esimiesrooliin siirtymiseen.  

Isojen haasteiden lisäksi työuraan oli kuulunut muutoksia, joihin ei liittynyt 

ongelmatilanteita ja suurta pohdintaa. Tällaisia tapahtumia olivat työpaikan vaihdokset, 

työtavan muutokset, esimiesrooliin siirtyminen ja alan vaihtaminen. Vaikka esimerkiksi 

alan vaihtoa ei itsessään kuvattu suureksi kriisiksi, siihen saattoi liittyä jokin tekijä, joka 

oli saanut pohtimaan omaa työuraa laajemmin. Alan vaihtoa edelsi työttömyys, tyyty-

mättömyys työhön tai positiivinen oivallus, joka innosti pysymään alalla, jonka ei kos-

kaan pitänyt olla oma ala.  

 

Perheeseen tai omaan itseen liittyvät muutokset 

Perheeseen tai omaan itseen liittyviä merkittäviä tekijöitä mainitsi mentoreista noin 

puolet (6/11). Tällaisia käänteitä kuvattiin siis vähemmän kuin työminään liittyviä kään-

teitä. Työelämän ulkopuoliset muutoskohdat olivat liittyneet omaan lapsuuden perhee-

seen, omaan nykyiseen perheeseen, yhteiskunnan muutoksiin tai omaan kehoon. Tä-

mänkaltaiset tilanteet olivat vaikuttaneet laajasti mentoreiden elämänarvoihin.  

Lapsuuden perheeseen liittyivät kokemukset erilaisesta lapsuudesta sekä nä-

kemyserot omien sisarusten kanssa. Sen sijaan omaan perheeseen liittyvinä muutoksina 

nostettiin esiin lapsen saaminen vanhemmalla iällä sekä avioeron läpikäyminen. Nämä 

esimerkit kertovat hyvin siitä, että käännetilanteet voivat olla niin myönteisiä kuin kiel-

teisiäkin.  

”Tietenkin varmaan siellä on sellaisia asioita, että onhan mulla ollut elämässäni monenlai-
sia asioita, tällaisia pulmia. Olen tuota eronnut ja käynyt tällaiset vaiheet läpi, jotka on 
omalla tavalla, jälkeenpäin ajateltuna auttanut paljonkin ja opettanut. Syventäneet ihmistä, 
vaikka tuntuu varsin kauheilta jutuilta.” (Mies, 50) 
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Ainoastaan yksi mentori nosti esiin käänteen, joka liittyi yhteiskunnalliseen tilantee-

seen. Kokemus lama-ajasta tuli erään mentorin haastattelussa esiin tekijänä, joka oli 

vaikuttanut perhetilanteeseen ja elämänarvoihin. Samalla tavoin suuria oivalluksia liittyi 

erään mentorin kuntoremonttikokemukseen. 

”En voi sanoa, että olisin kovin kehollinen, mutta kävin itse kuntoremontn ja huomasin 
siellä, että se controlpanel meni johonkin eri koppaan ja se keho otti täysin vallan. Se halus 
liikkua ja adrenaliinia pursus niin, ettei yöllä saanut nukuttua. Se on niin kauhee vallanku-
mous. Siinä huomas, et mä oon pannut tän vakan alla ja nyt se tulee ite sieltä. Sen huo-
maaminen, että ihminen on kokonaisuus, oli tärkeää. Miten paljon helpompaa on elää.” 
(Nainen, 48) 

 

Muutostilanteen ratkaisu 

Haastatteluista käy ilmi, että mentorit olivat työstäneet, pohtineet ja käsitelleet vaikeita 

kokemuksia. Työstämisen ansiosta tilanteista oli selvitty ja saavutettu positiivinen rat-

kaisu. Hyvin hankalienkin tilanteiden ratkaisua kuvattiin jollain tavoin myönteisesti. 

Työelämään liittyvän käänteen tai haasteen jälkeen mentorit olivat kokeneet itsensä vah-

vemmaksi tai he olivat kokeneet suurta työniloa tai tyytyväisyyttä itsensä voittamisesta. 

Myös oman ammattiroolin työstäminen oli saanut alkunsa käännekohdasta. Ratkaisu oli 

saattanut olla niinkin merkittävä, että ilman sitä olisi ehkä seurannut alalta poistuminen.  

”Mulle sattui ihana tilaisuus, että mä pääsin koulutuspäivään. Siellä mä tajusin, että kun 
ne mun asiakkaat oli niin vaikeesti kehityvammaisia, että munhan pitää omaa työtä muut-
taa siihen suuntaan, eikä ajatella mitä heidän pitäisi osata. Mitä mun pitäis osata, kun mä 
työskentelen heidän kanssaan. Mun piti aivan toisella tavalla ruveta suunnittelemaan, ettei 
niistä tuu kaoottisia tai ahdistavia niistä ohjaustilanteista. Mun pitää lähteä todellisesta 
asiakkaitten tarpeesta. Se oli mulle tosi tärkeä, koska jos sitä säröä ei olisi tullut, niin olis 
varmaan tapahtunut poistuminen alalta.” (Nainen, 46) 

Perheeseen tai omaan itseen liittyvien merkittävien kokemusten ansiosta mentorit kuva-

sivat kasvaneensa tai syventyneensä ihmisenä. Yksityiselämässä tapahtuneisiin merkit-

täviin muutoksiin oli liittynyt elämänarvojen pohdintaa, muutoksia ihmiskuvassa ja uu-

den luovuuden löytämistä omasta itsestä. Yksityiselämässä tapahtuneita merkittäviä 

kokemuksia oli pystytty hyödyntämään myös työssä, ja niiden avulla oli auennut uusia 

avoimempia näkemyksiä. Eräs mentori kuvasi, että muutokset yksityiselämässä ja työs-

sä olivat liittyneet yhteen siten, että lapsen syntymän jälkeen myös työsaralla oli tapah-

tunut useita muutoksia. 

”Lapsen syntymä on ollut aika semmonen käänteentekevä. Kyllä se lapsi tuo siihen sella-
sen... Se on niin suuri elämänmuutos. Mäki olin kuitenkin jo neljänkymmenen jo ja nähnyt 
monennäköstä asiaa siinä ennen, et kyllä se oli aika merkittävä muutos mun elämässä. (– –) 
Oikeastaan sen jälkeen mä aloin opiskelemaankin, et sithän mä kävin sellasen johtamiskou-
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lutuksen. Ja sen jälkeen mä oonki ollu esimiehenä, et tavallaan semmoset isot muutokset 
onkin tulleet lapsen syntymän aikoihin.” (Nainen, 48) 

”Vaikka tällä hetkellä on hirveen kivaa ja asiat on tasapainossa, niin mulla on ollu aika 
vaikeita kokemuksia, mistä on joutunut selviytymään. Ittekin oon aina ottanut haasteita vas-
taan. " (Nainen, 52) 

Niin työhön kuin yksityiselämään liittyviin hankaliin vaiheisiin oli etsitty ratkaisua ak-

tiivisesti tai se oli löytynyt ajan kanssa. Joskus käänne oli tapahtunut toisen henkilön 

avustamana. Mentoreista kolme (3/11) kuvasi, että tilanteen ratkaisuun johtanut prosessi 

oli lähtenyt käyntiin koulutuksessa. Tällöin oma tilanne oli nähty uudesta näkökulmasta 

ja tilanteen purkaminen oli mahdollistunut koulutuksessa saadun oivalluksen kautta. 

Eräs mentori, jolla hankalan tilanteen ratkaisu oli lähtenyt käyntiin koulutuksessa, kuva-

si että oppimiskokemuksia ja säröjä syntyy silloin, kun uskaltaa altistaa itsensä haasta-

ville tilanteille ja asioille. Hänen kokemuksissaan joko asiat tai ihmiset olivat koulutuk-

sissa saaneet aikaan ihmistä vahvistavia säröjä ja uusia ajatteluprosesseja. 

”Kun töissä oli vaikeita prosesseja, niin mä opiskelin. Se oli ahaa-elämys. Kun tuntui sil-
loin, että on sellaisessa suossa. Kun toinen jalka on irti, niin toinen on uponnut vielä sy-
vempään. Joko asiat tai ihmiset on sen särön siellä koulutuksessa sitten tehnyt. Ja ne säröt 
syntyy varmaan aika paljon aitojen ongelmien kautta, kun tulee halu lähteä ratkaisemaan 
niitä ongelmia. Se tapahtuu niin että mä en halua luovuttaa, että kun saan sen teorian ja 
välineet, niin sitten mä haluun lähteä tekeen sitä juttua. Se tuntuu haasteelliselta, kun siihen 
saa välineitä. Ne on olleet työkokemuksista sellaisia mieleen jäävää kriisejä. Sen kriisin 
kautta voittoon. Sen prosessin kun käy niin tuntuu, että on hirveen paljon vahvempi.” (Nai-
nen, 46) 

Hankalissa tilanteissa myös toisten ihmisten merkitys tuli esiin. Eräs mentori kuvasi, 

että kriisit olivat opettaneet erityisesti, että yksin ei tarvitse selvitä. Toinen asia, mikä 

korostui, oli että itse voi vaikuttaa asioihin. Jos haluaa muutosta, niin silloin pitää toi-

mia. Tällaisten haastavien elämänvaiheiden kautta tulleita oppeja mentorit halusivat 

myös itse jakaa toimiessaan ohjaajana toisille. Eräs mentori kertoi uskovansa, että vai-

keiden vaiheiden ylittäminen omassa elämässä on etu mentorille.  

”Uskon, että hyviä mentoreita on varmaan ne, jotka on kokenut sellaisen kriisin ja vaikean 
tilanteen ja ne on sitä selvinny. Niin tulee tunne, että tätä mä haluun muillekin. Okei, joku 
toinen voi olla tässä samassa tilanteessa, että mä haluan auttaa ja tukea. Uskon, että ne 
siellä taustalla on mentoroinnissa hyvin paljon eduksi.” (Nainen, 52) 

Merkittävinä koettuihin käännekohtiin saattoi kuulua transformatiivista oppimista, mut-

ta mukana oli varmasti kokemuksia, jotka olivat tärkeitä, mutta eivät sisältäneet trans-

formaatiota. Onhan sanottu, että merkityksellisiä oppimiskokemuksia ihmisen elämään 

mahtuu vain harvoja (Antikainen & Komonen 2001, 107–109).  
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Verkkokeskustelussa elämän käännekohtia ei jurikaan kuvattu. Kaikissa kol-

messa keskusteluryhmässä tutkija esitti kysymyksen mentorin elämänvaiheiden ja am-

matillisen uran vaikutuksista mentoriksi ryhtymiseen. Keskustelun edetessä muutamat 

mentorit pohtivat, liittyykö mentorina toimimiseen omien kriisien ja vastoinkäymisten 

selvittäminen, pätevyys alalla tai näytöt onnistumisista. Eräs mentori kertoi pitävänsä 

työkokemustaan kaikkine onnistumisineen ja epäonnistumisineen perusteluna mentorina 

ololleen, mutta ei pitänyt silti muuta elämänkokemusta merkittävänä mentoriksi ryhty-

misen kannalta. Toinen mentori kertoi pitävänsä omia vaikeita kokemuksiaan vahvuu-

tenaan mentorsuhteessa. Jotkut mentoreista kertoivatkin, että jos mentori on itse selviy-

tynyt hankalasta tilanteesta, hän pystyy silloin auttamaan toista samassa tilanteessa ole-

vaa. Keskustelussa todettiin myös, että kokeneesta henkilöstö ei välttämättä tule hyvää 

mentoria. Kokemuksia on pitänyt työstää, jotta niistä voisi oppia, jolloin kokemusta voi 

hyödyntää myöhemmin elämässä.  

Se pystytäänkö muutokset ja urakriisit käyttämään rakentavasti, vai johtavatko 

ne kielteiseen kehitykseen, selittyy Lähteenmäen (1996) mukaan suureksi osaksi yksi-

löllisellä elämänhallinnalla. Useissa haastatteluissa elämän muutoksissa tuotiin esiin 

myös muutoksen tuottama opetus tai positiivinen puoli. Voikin ajartella, että käänne-

kohtien myötä oli tapahtunut kasvua.  

6.1.3 Omien mentorhahmojen merkitys 

Kaikilla haastatelluilla mentoreilla (11/11) oli ollut itsellä mentorin kaltaisia hahmoja 

elämän varrella. Kukaan mentoreista ei kuitenkaan määritellyt näitä suhteita virallisiksi 

mentorsuhteiksi vaan ohjaussuhteet olivat olleet enemmänkin epämuodollisia. Kuvauk-

sissa oli mukana niin lyhyitä kuin pitempiaikaisiakin suhteita, intensiivisiä ja etäisempiä 

suhteita. Mentorhahmoja oli esiintynyt elämän eri vaiheissa niin lapsuudessa, nuoruu-

dessa, opiskeluaikana kuin työuran ja työttömyyden eri vaiheissa. Koska kuvatuissa 

suhteissa esiintyi paljon vaihtelua, käytetään tässä yhteydessä mentoreiden omissa men-

torkokemuksissa esiintyneistä ohjaajista termiä mentorhahmo.  

Vaikka kaikki mentorit kuvasivat tilanteita, joissa mentorhahmo oli ollut heitä 

auttamassa, kahden mentorin tarinassa voimakkaammin tuli esiin mentorhahmon puut-

tuminen. Kuitenkin useat mentorit (8/11) kuvasivat monia erilaisia hahmoja. Vaihtelusta 

huolimatta mentorhahmoista löytyi monia yhtäläisyyksiä. Tärkeimpänä yhtäläisyytenä 

nousi esiin se, että kaikki suhteet mentorhahmoihin oli koettu hyvin positiivisina. Oma 
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mentorhahmo oli koettu tärkeänä joko työssä kehittymisen tai laajemman ihmisenä kas-

vamisen tukena tai sitten hahmo oli toiminut kannustajana joissakin yksittäisissä tilan-

teissa elämän varrella. Mentorhahmojen merkitystä kuvattiin joskus tavallisen arkipäi-

vän kontekstissa, mutta joskus mentorhahmo oli toiminut apuna jossain erityisen mer-

kittävässä tilanteessa. Eräs mentori kuvasi mentorhahmojensa tärkeää roolia näin:  

”Se oli aivan fantastinen juttu! Me käytiin sellainen muutaman kerran sessio, joissa kartoi-
tettiin, että missä olen menossa ja mitä tarttis tehdä. Ne kaks tuntia hiillosti, että mihinkä 
mä haluan mennä ja minne mä oon matkalla, mitä haluan nähdä ja mitä multa puuttuu, jos 
haluan mennä tonne. Käytiin tämmöstä oman tilanteen kartoitusta läpi. Se oli vastaus tä-
hän kadotuksen kuilun näkemiseen. Olisin ollut aivan hukassa ilman heitä.” (Mies, 58) 

 

Useimmiten (9/11) mentorhahmo oli esiintynyt työelämässä. Niin esimiehet, työtoverit, 

perehdyttäjät kuin muut tiennäyttäjät tai etäisemmät esikuvat työelämässä olivat autta-

neet mentoreita eteenpäin työuralla omalla esimerkillään tai ohjauksellaan. Esimiehet 

mentorhahmoina tulivat esiin kolmen mentorin tarinoissa. Yksi näistä oli tyypillinen 

noviisi-experttisuhde, jossa eläkkeelle siirtyvä esimies ohjasi alalle siirtynyttä nuorta 

keskustelujen avulla. Kahdessa muussa tarinassa mentorhahmoa kuvattiin ihanaksi esi-

mieheksi, joka toimi suunnannäyttäjänä elämässä tai jonka kanssa toimeen tuleminen ja 

ystävystyminen kävivät helposti.  

”Työurani ensimmäinen esimies oli viiden vuoden päästä jäämässä eläkkeelle ja hänellä 
oli hurjan pitkä kokemus. Koska mä menin alalle ihan kokemattomana ja hänellä oli hurjan 
pitkä kokemus, siitä tuli tyypillinen noviisi-experttisuhde. Mä menin sinne työhön, eikä mul-
la ollut koulutusta ihan sille alalle, niin hän aika paljon perehdyttämisen lisäksi kävi men-
torkeskusteluja mun kanssa.” (Nainen, 46) 

”On sitte sellaisia tiennäyttäjiä, joita oon ihaillu ammatissaan, niin ku nehän on tavallaan 
myös mentoreita. On ollu yks ihana esimies järjestötyössä, joka on ollu kauheen tärkeä 
suunnannäyttäjä elämässä. Se on jo 80-luvulta.” (Nainen, 53) 

Uuteen työhön tultaessa ohjaaja tai perehdyttäjä (2/11) oli toiminut mentorhahmona, 

johon oli pystynyt turvautumaan uudessa työyhteisössä ja jonka kanssa oli voinut lähteä 

kasvamaan ammattiin.  

”Tokihan sitä ajattelee, että ku sai apua, niin sitte on itse avuksi jollekin vastaavassa tilan-
teessa. Koen, että myönteinen suhtautuminen mentorointiin tuli kun olin kymmenen vuotta 
hoitotyössä, ennen kuin tulin tähän työhön. Jo silloin, kun tulin uutena työntekijänä yhtei-
söön, niin sain vanhemman opastajan, jonka kanssa lähdin kasvamaan siihen ammattiin. Se 
oli siinä mielessä jotenkin turvallisempaa, kun oli se johon aina tukeutua ja jonka kanssa 
päästä asioissa eteenpäin.” (Nainen, 48) 
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Kolmen mentorin kuvauksessa työelämän mentorhahmoa pidettiin ihailtuna esikuvana, 

jonka toimintaan ja ammattitaitoon henkilö halusi pyrkiä. Lisäksi työelämän mentor-

hahmoista puhuttaessa viitattiin niin kokeneisiin työtovereihin ja kollegoihin kuin työn-

ohjaajaan. Kokeneiden työtovereiden kerrottiin olevan apuna päivittäin, jos tarve vaatii. 

Sitä vastoin työnohjaajan tuki oli saatu tietyssä kriittisessä vaiheessa, jolloin apu koet-

tiin erittäin merkittäväksi.  

 

Työelämän ulkopuolelle sijoittuvina mentorhahmoina oli neljälle mentorille toiminut 

ystävä tai ystäväpiiri. Mentorit kuvasivat kehittyneensä näiden mentorhahmojen ansios-

ta monin eri tavoin. Yhdistävänä tekijänä tällaisilla ystävillä oli se, että monet heistä 

työskentelivät samalla alalla, minkä ansiosta suhteessa voitiin pohtia ja vertailla erilaisia 

työkokemuksia. Vain yksi mentori kuvasi ystävänsä itseään kokeneemmaksi alalla, 

muut eivät ottaneet asiaa esiin. Mentorhahmona toimivan ystävän piirteeksi liitettiin 

monesti kriittisyys. Tällainen ystävä voi mentoreiden kuvauksen mukaan kertoa mielipi-

teensä suoraan ja rehellisesti, jos tilanne niin vaatii. Ystävän kuvattiin toimineen kan-

nustajana työnhaussa tai patistaneen eteenpäin jumitilanteessa. 

”Mulla on ystäväkaarti, vähän niin kuin veljeksiä ollaan. (– –) Me ollaan tehty aikaisem-
min monia yhteisiä projekteja ja tällä tavalla hän oli sellainen mentori minulle. Hän on 
muutaman vuoden vanhempi ja järjestökonkari, kulttuuri-ihminen myöskin.” (Mies, 50) 

”Meitä on kuuden naisen ryhmä ja me usein kokoonnutaan keskenämme ja pohditaan asioi-
ta omista työnäkökulmista. Sit mulla on hyvä ystävätär, jonka kanssa meillä on pitkälti sa-
manlainen työurakin, molemmat ollaan opettajia. (– –) Meillä on omat kokemukset, mutta 
me käydään niitä yhdessä läpi. Me aina puhutaankin, että pidetään tuumaustauko ja ver-
taillaan asioita ja kokemuksia.” (Nainen, 53) 

Mentorhahmoina toimivien ystävien tai kollegoiden kanssa suhteet olivat olleet usein 

vastavuoroisia. Näissä tilanteissa osapuolet olivat toimineet toisilleen mentoreina ja 

kyse oli ns. vertaismentoroinnista. Koska verkostotyössä tavoitteena on yhteisen jaka-

minen, rinnastettiin myös verkostotyö osittain vertaismentorointiin.  

”Oon paljon aikaisemmin tehnyt yhteistyötä, mutta tänä päivänä erityisesti verkostot on 
tärkeitä. Mä oon tiiviisti monissa verkostoissa mukana. Verkostotyössä yksi tavoite on se 
yhteisen jakaminen ja mentoroinnissa on myös kyse myös siitä, että jaetaan jotain yhdessä, 
mitä kummallakin on.” (Nainen, 52) 

Kaikki kuvatut suhteet vertais- tai verkostomentoreihin olivat haastattelun ajankohtaan 

voimassa samoin kuin muutamat suhteet työelämästä tulleisiin mentoreihin. Vaikka 

lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneet suhteet mentorhahmoihin eivät olleet enää voi-

massa, näiden kaukaisten suhteiden merkitys muistui kolmen mentorin mieleen heidän 
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muistellessa omia mentorhahmojaan. Varhaisimpiin mentorhahmoihin, sukulaisiin tai 

muihin vanhempiin henkilöihin ja heiltä saatuun tukeen liitettiin lämminhenkisyys ja 

positiivinen palaute ja kannustus. Eräs mentori kuvasi lapsuuttaan sanoen, että hänellä 

oli aina joku jolta kysyä asioita. Lapsuuden mentorhahmojen kuvauksissa tuli selkeästi 

esiin se, että mentorhahmo oli vanhempi ja häntä katsottiin ylöspäin. 

”Mun sisko oli jo muuttanut pois kotoa, kun mä synnyin. Sen takia hän oli enemmän sellai-
sena mentorina, koska hän ei elänyt enää meillä kotona sitä arkea. Sisarukset, jotka elää 
koko ajan yhdessä, niin siinä ei tuu sellaista. Se sisko oli jo sellainen esikuva ja sitä katteli 
alhaalta ylöspäin, kun se tuli ja lähti. Luulen, että liian läheltä se mentori ei saa olla.” 
(Nainen, 46) 

Sukulaisten lisäksi mentorhahmoina lapsuudessa tai nuoruudessa olivat toimineet muut 

vanhemmat henkilöt kuten opettaja, tukihenkilö tai vanhempi opiskelija. Näilläkin hah-

moilla oli kaikilla ollut suuri vaikutus aktoreidensa sen hetkisiin pohdintoihin tulevai-

suuden ratkaisuista. Oma mentorhahmo oli vaikuttanut ajatuksiin ammatinvalinnasta, 

valinnasta perheen ja koulutuksen välillä tai hän oli ollut muuten ratkaisevana tekijänä 

auttamassa eteenpäin hankalassa tilanteessa.  

”Sitten mulla oli kouluaikana hirveen vahva kuvaamataidon opettaja. Hänen sanomisillaan 
oli paljon merkitystä ja mustakin piti tulla kuvaamataidon opettaja. Hän oli se, joka antoi 
mulle paljon positiivista palautetta.” (Nainen, 46) 

”Olin silloin täydellisessä umpikujassa ja sitten yhtäkkiä putkahtaa rinnalle ihmiset, joilla 
on aikaa mulle ja auttavat mut tilanteen yli. Kirjaimellisesti istumaan rinnalle. Se aloitus-
kynnys oli niin sairaan korkea, että ei tullut mitään, ahdistus vaan lisääntyi. Mä kävin kir-
jastossa enkä mä voinut olla siellä ja istua paikalla. Kaikki oli hujan hajan paperit ja kaikki 
tiedot jossakin eikä mitään ollut päässä. Sitten tää yks kaveri sanoi, että tehdään näin. 
Huomenna tavataan kirjastolla klo kahdeksan. Me istutaan siellä kahdeksasta neljään ja 
minä vahdin sinua, että sinä istut siinä mun vieressä. Jos tarttee jotain kysyä, niin kysy mul-
ta. Hän teki itse lisuuria. Hän istui kaksi viikkoa siinä mun vieressä ja sinä aikana pääsin 
siihen hommaan sisälle. Mä innostuin siitä ja sitten pykäsin sen kolmessa kuukaudessa 
valmiiksi. Mutta se ei ois ikinä onnistunut, ellei hän olisi asettunut rinnalle. Hänen ei tar-
vinnut tehdä muuta, hän vain oli siinä. Tää oli musta keskeinen kokemus, mitä tarkoittaa 
ajan antaminen toiselle, että on käytettävissä.” (Mies, 58) 

Näillä varhaisimmilla mentorhahmoilla näyttää olleen vaikutusta ihailtuina esikuvina, 

taustatukena tai sitten heillä on ollut merkittävä rooli elämän käännekohdissa, joissa 

valitaan omaa alaa tai viimeistellään opintoja. Vaikka mentorhahmo on saattanut olla 

voimakas ja pyrkinyt ajamaan aktorinsa etuja, kukaan haastatelluista ei ollut kokenut 

mentorhahmonsa toimintaa kielteisesti.  

Kolme mentoria kuvasi tilanteita, joissa he olivat jääneet kaipaamaan mentor-

hahmon tukea. Yhdelle heistä kokemus oli rajoittunut opiskeluaikaan, mutta kahden 

muun mentorin tarinoissa painottui oman mentorhahmon puuttuminen laajemmin elä-
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mässä. Vaikkakin lyhyempiaikaisia mentorhahmoja oli elämän varrella ollut, toinen 

mentoreista koki pidempiaikaisen mentorhahmon puuttumisen ikävänä asiana.  

”Kun seurasin, että millä lailla he toimi niin huomasin, että tuota mä kaipaisin. Mulla ei oo 
ikinä ollut tuollaista suhdetta. Se on semmonen kipee kokemus. Nyt oon itse sellaisessa 
hommassa ja vaiheessa, jossa tällaisen kokemuksen antaminen jollekin on ensisijainen jut-
tu. Eli tää kokemus yksin opettelemisen ankeudesta. Ei ole koskaan ollut ketään ja se on ol-
lut vähän hankala. On itse ollut luotava se työ ja opeteltava. Se on tuonut monia hanka-
luuksia työyhteisössä ja tiimityöhön opettelemisessa. Kun oon sieluni sisään rakentanut 
mallin, että täytyy yksin selviytyä.” (Mies, 58) 

Mentori kuvaakin, että koska hän on jäänyt ilman oman mentorin tukea, on työ ollut 

opeteltava täysin itse. Yksin selviytymisen toimintatapa on puolestaan tuottanut hanka-

luuksia työyhteisöissä. Toinen mentori puolestaan kuvasi selviytymistään ilman mento-

ria työtovereiltaan saadun riittävän tuen sekä oman sosiaalisen luonteen avulla. Kuiten-

kin hänkin koki mentorin puuttumisen sellaisena kokemuksena, mitä ei toivoisi muille.  

”Mulla itellä ei oo ollu mahdollisuutta luoda selkeetä mentorsuhdetta, mutta meillä on tuo-
la niitä kokeneempia ihmisiä, joilta mä päivittäin kysyn. Mä tiedän, että tolta mä voin kysyä 
tota asiaa ja tolta tota ja semmosia. Ite oon mentoroitavana, mutta sitä ei tavallaan kukaan 
tiedosta.” (Mies, 36) 

Sosiaalisuus saattaakin toimia selviytymiskeinona, jos selkeää mentorhahmoa ei elämän 

varrella ole. Kaksi muutakin mentoria viittasi omaan luonteeseensa puhuessaan omista 

mentorhahmoista. Eräs mentori, jolla oli elämän aikana ollut useita mentorhahmoja, 

kuvasi hakevansa koko ajan keskustelukumppaneita itselleen. 

”Oon miettinyt, että onko se myös persoonakysymys, että hakeutuu näihin suhteisiin. Oonko 
mä aina tietoisesti hakenut tällaisia keskustelukumppaneita itselleni?” (Nainen, 46) 

Toinen mentori kuvasi mentorhahmojaan vähemmän. Hän myös kertoi oman toiminta-

tapansa olevan sellainen, mihin aktiivinen tuen etsiminen muista ihmisistä ei ole sopi-

nut. Vaikka hän kuvaa oman toimintatapansa olleen itselle sopiva, hän toivoo että kaik-

kien ei tarvitsisi tehdä asioita yhtä työläästi kuin hän itse on tehnyt.  

”Mä en oo ollut semmonen, että oisin osannut etsiä ihmisiä tueksi ympärille. Mä oon men-
nyt aina täältä latvasta puuhun. Ja senkin takia nään sen hirveen tärkeänä, että kaikkien ei 
tarvitse mennä sieltä latvasta puuhun, koska aika työlästä se on. Hirveen haastavaa, mutta 
mä en oo tottunut tekemään asioita helpomman kautta.” (Nainen, 37) 

Monikaan mentoreista ei ollut aiemmin pohtinut oman mentorhahmon vaikutusta omaan 

haluun mentoroida, mutta asiaa kysyttäessä, useat arvelivat omien mentorkokemusten 

vaikuttaneen positiivisesti omaan haluun ohjata nuorempia ja kokemattomampia. Tulos 

on yhdenmukainen niiden tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan henkilöt, jotka ovat 

osallistuneet mentorointiin aiemmin joko aktorina tai mentorina, ovat halukkaampia 
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mentoroimaan muita (Allen, Poteet, Russell & Doppins 1997, 16; Ragins & Cotton 

1993). Aiemmat kokemukset vaikuttavat näin siihen, onko henkilö itse kiinnostunut 

toimimaan ohjaajana toisille. 

Mentorit (4/11), jotka olivat pohtineet omien mentoreiden vaikutuksia, kuvasi-

vat avun saamisen kokemusten vaikuttaneen siten, että he itse halusivat vastavuoroisesti 

tukea toisia. Koska itse on saanut apua ja ymmärtää avun merkityksen, apua antaa mie-

lellään, kun siihen on mahdollisuus.  

”Se tunne, jonka sillon nuorena koki…Se on hassua, että ite nyt aikuisena ilmeisesti hakee 
semmosta… Se on vaan jotenkin tunne siitä, että kun on toisen ihmisen kanssa saanut jota-
kin, että sitä apua haluaa nyt antaa ja olla vuorovaikutuksessa.” (Nainen, 42) 

”Mä nään, että ne kokemukset on johtaneet siihen, että näkee tärkeänä sen, että ihmiselle 
löytyis aina sellaisia, niin työuralla kuin elämässä yleensä, ihmisiä joiden kanssa vois ja-
kaa omia kokemuksia ja myös pelkoja. Kun ymmärtää sen merkityksen, niin silloin on val-
miimpi ite lähtemään mukaan. On ite saanut hyvää, niin on valmis sitä antamaankin.” 
(Nainen, 46) 

Allenin ym. (1997, 83–84) muiden mukaan kyseessä on tällöin vastavuoroisuuden nor-

mi. Kun ihmiset tuntevat, että heitä on kohdeltu reilusti, he haluavat myös itse auttaa 

muita. Pelkkä kokemus aktorina olosta ei tutkijoiden mukaan motivoi toimimaan men-

torina. Sen sijaan tunne velvollisuudesta antaa jotain takaisin ohjaa toimimaan mentori-

na. Mentorit, jotka olivat kokeneet saavansa mentoriltaan apua ja tukea, tunsivat mento-

rina toimimisen ehkä velvollisuudekseen. 

Myös verkkokeskustelussa omien ohjaajien merkitys tuli esiin samalla tavalla 

kuin haastatteluissa. Niin erittäin hyvät kuin huonotkin kokemukset olivat saattaneet 

herättää kiinnostuksen ohjaamista kohtaan. Yhdessä haastattelussa sekä yhden mentorin 

verkkopuheenvuorossa huonot kokemukset ohjaajista näyttivät vaikuttaneen myöntei-

sesti henkilön haluun auttaa muita. Molemmat toivoivat, että kukaan ei joutuisi saman-

laiseen tilanteeseen. Sen vuoksi he haluavat itse olla tukemassa mentoroinnin käynnis-

tämistä ja toteutumista omassa organisaatiossa.  

”Omalta osaltani painaa ehkä sekin, että olen niin monessa työssä joutunut opettelemaan 
uuden asian ja lyömään päätä seinään. Ohjaajia ei ole ollut. En halua sitä muille.”              
(Mentori verkkokeskustelussa) 

Voidaan siis päätellä, että mentoreiden omat mentorhahmot ja omat kokemukset avun 

saamisesta ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että he ovat kiinnostuneet itse toimimaan 

mentorina tai edistämään mentorointia omassa organisaatiossaan.  
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6.2 Ikä ja kokemukset mentorpuun rungon vahvikkeina 

Yleensä mentorit kuvataan kokeneiksi ja aktoriaan iäkkäämmiksi henkilöiksi. Allen ym. 

(Allen, Poteet, Russell & Doppins 1997, 17) olivat asettaneet tutkimuksensa yhdeksi 

hypoteesiksi sen, että henkilön iällä on positiivinen yhteys haluun mentoroida. Heidän 

tutkimuksessa yllättävä tulos oli se, että vanhemmat henkilöt kokivat nuorempia vä-

hemmän kiinnostusta mentorointia kohtaan. Erikson (1959) sitä vastoin on kuvannut, 

että henkilön kypsyessä syntyy generatiivinen halu ohjata tai opettaa nuorempia henki-

löitä (ks. Levinson 1979). Generatiivisen vaiheen aikana aikuiset ovat yleensä työuran 

keskivaiheilla. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten mentorit kuvaavat kasvaneen ikä-

vuosien ja elämänkokemusten myötä ja miten mentorit kokevat omien kokemusten vai-

kuttaneen mentorina toimimiseen.  

Haastatelluista mentoreista kolmannes (4/11) kertoi, että olisi voinut mentoroi-

da kymmenen vuotta sitten. Loput mentoreista (7/11) kertoivat, etteivät olisi pystyneet 

toimimaan mentorin roolissa kymmenen vuotta sitten, ja joku ei olisi ollut siitä edes 

kiinnostunut. Kaikki mentorit (11/11) kuvasivat kasvaneensa ikävuosien ja kokemusten 

myötä monin eri tavoin niin työssä kuin kokonaisvaltaisemmin ihmisinä. Kehittymistä 

oli koettu tapahtuneen itsetuntemuksessa ja itseluottamuksessa, elämänasenteessa sekä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hekin, jotka uskoivat pystyneensä mentoroimaan jo 

vuosia sitten arvioivat olevansa vanhemmalla iällä kypsempiä toimimaan mentorina ja 

uskoivat pystyvänsä syvällisempään ja tasavertaiseen suhteeseen. 

”Olisin varmaan voinut mentoroida kymmenen vuotta sitten, mutta en tasavertaisena 
kumppanina. Se olisi ollut varmaan enemmän sellainen opettajatyyppi. Kymmenen vuotta 
sitten ajattelin, että tieto on valtaa ja tieto olis mentorsuhteessakin ollut tärkein. Se olis tie-
donsiirtämistä ja mentorin rooli olisi ollut asiantuntijuus. Nyt kun siitä on kulunut aikaa, 
niin en ehkä koe, että vain tieto on valtaa vaan, että myös tunteet on valtaa.” (Nainen, 46) 

Erityisesti itsetuntemuksen lisääntyminen tuli esiin useiden mentoreiden (5/11) vastauk-

sissa. Itsetuntemukseen mentorit liittävät omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnista-

misen ja hyväksymisen. Vaikka omaa toimintaa on alettu katsoa iän myötä kriittisem-

min, mentorit kuvaavat hyväksyvänsä itsensä ja toimintansa nykyään paremmin kuin 

ennen. Mentoreiden mukaan vahvuuksien hyväksyminen on helpompaa kuin ikävämpi-

en heikkouksien myöntäminen. Heikkouksien tunnistaminen saattaa olla kuitenkin suu-

rempi saavutus, sillä siitä aukeaa erään mentorin sanoin uusi mahdollisuus kasvuun.  

”Kyllä se on omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamista ja osittain hyväksymistä. 
Vahvuudethan hyväksytään ilomielin, mutta niitä heikkouksia on vaikeampi myöntää. Heik-
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kouksia on kuitenkin pakko tiedostaa, koska sillon siitä tulee mahdollisuus. Väittäisin, että 
se on pitkän parisuhteen tulosta. Koska se läheinen ihminen saattaa sanoa sen totuuden, 
jonka saattaa kieltää pitkään. Ehkä siihen auttaa se, että kun se toinen sen sanoo ääneen, 
mutta silti hyväksyy sut ihmisenä. Niin sitte hyväksyy itekin.” (Nainen, 42) 

”Luulen, että semmonen usko itseensä ja itsetuntemus on aika vahvasti lisääntynyt. Että 
tuntee itsensä ja kattoo aika kriittisesti omaa toimintaansa, mutta silti hyväksyy.” (Nainen, 
53) 

Mentorit kokivat, että iän ja kokemuksen vahvistaessa itsetuntemusta myös mentorin 

roolissa pystyy toimimaan entistä paremmin. Itsetuntemuksen lisääntyessä pystyy teke-

mään oman toiminnan näkyvämmäksi muille sekä selittämään omaa toimintaansa pa-

remmin. Tämän ansiosta mentorit kuvasivat pystyvänsä toimimaan paremmin muiden 

ihmisten kanssa.   

”Mä oon joskus vähän impulsiivinen. Mut kun mä tiedän sen, niin mä voin sanoa sen toisel-
lekin, että nyt tein kauheen hätäsen johtopäätöksen. Se on mun tapani, suit sait sukkelaan 
mennä eteenpäin.” (Nainen, 53) 

Itsetuntemuksen vahvistumista kuvaavista mentoreista kaksi nosti itsetuntemuksen ohel-

la esiin itseluottamuksen merkityksen. He kokivat iän ja kokemusten ansiosta saaneensa 

lisää varmuutta ja luottamusta omiin kykyihin ja osaamiseen. Itseluottamuksen ansiosta 

vastuun ottamisen omasta toiminnasta oli helpottunut. Varmuuden lisääntymisen yhtey-

dessä viitattiin myös mutu-tuntuman kehittymiseen tilanteiden ratkaisussa. Mentorsuh-

teessa luottamuksen lisääntyminen antoi varmuutta siihen, että itsellä on vankkaa osaa-

mista, jota pystyy jakamaan myös muille.  

”Kokemus tuo luottamusta siihen omaan tekemiseen. Vastuunottamista siitä omasta tekemi-
sestä, mutu-tuntumaa.” (Mies, 36) 

Itsetuntemuksen rinnalla mentorit (5/11) kuvasivat elämänasenteessa tapahtuneita muu-

toksia. Tällaiset muutokset liittyivät rauhallisuuden lisääntymiseen, laajempaan ymmär-

rykseen elämästä tai pienten asioiden merkityksen ymmärtämiseen. 

Rauhallisuuden lisääntymistä kuvasi viisi mentoria, joista kaksi kuvasi olleensa 

aiemmin luonteeltaan erityisen impulsiivisia. Rauhallisuuden lisääntyminen näkyi suu-

rempana keskittymisenä sekä kiireen vähenemisenä. Erään mentorin mukaan koko aika-

perspektiivi on muuttunut iän myötä, eikä pienistä asioista enää turhaan hermostu. Hä-

nen mukaan asioissa pystyy etenemään nyt aiempaa hitaammin ja rauhallisemmin. Ai-

emmin hänen tavoitteena oli ”astian täyttäminen” kun taas nykyään hän pitää ”tulen 

sytyttämistä” parempana toimintamallina.  
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”Voihan nuorikin, jolla on paljon kokemusta olla mentori, mutta ikä tuo siihen sitä aika-
perspektiiviä. Koko aikakäsitys alkaa pikkuhiljaa muuttumaan, kun vanhenee. Ei oo niin 
kiire kaikilla asioilla, sen on huomannut itekin. Mä opetin aluksi niin kovaa vauhtia, että 
tuntui, että käytin varmaan 20 kalvoa siinä ajassa, kun nykyisin 2. Mä oon paljon rauhalli-
sempi tai etenen niissä asioissa hitaammin. Ennen ajattelin, että pitää se astia täyttää, mut-
ta nyt mä yritän sitä tulta sytyttää. Maailma on tietoa täynnä, ei voi opettaa kaikkea sitä, 
mitä siihen asiaan liittyy, mutta voi sytyttää tulen, että opiskelijat oppii ja innostuu asiois-
ta.” (Nainen, 46) 

”Kyllä, jos ajattelee kymmenen vuoden takaista, niin nyt on aikalailla toinen tilanne. Vou-
hotus on jossain määrin jäänyt. Tämmöinen suurempi keskittyminen on alkanut.” (Mies, 
58) 

”Kyllähän tässä mentoroinnissa tarvittais mielellään syvällisyyttä, mutta toisaalta olisin 
voinut toimia mentorina jo kymmenen vuotta sitten. Ei tämä ikä ainakaan pahenna sitä, ai-
nakaan vielä. Kyllä kai se kokemus jollainlailla lisääntyy. Ei hermostu ihan pienistä ja tiet-
tyä kypsyyttä tulee, kun kuluu ja hiotuu. Se vois olla hyvä mentorillekin.” (Mies, 50) 

Muutokset elämänasenteissa näkyivät myös siinä, että mentorit (4/11) kuvasivat näkö-

kulmien laajentuneen ja ymmärryksen kasvaneen elämästä yleensä. Tällaista ymmär-

ryksen laajenemista kuvattiin asioiden syvällisempänä tarkasteluna ja pohtimisena sekä 

henkisten asioiden korostumisena ja tunteiden merkityksen huomioimisena. Näkökul-

mien laajentumisen ja monipuolistumisen kerrottiin näkyvän myös työroolissa. Mentorit 

kuvasivat, että aiemmin heillä ei ollut malttia pohtia asioita samalla tavalla kuin nyky-

ään. Eräs mentori kuvasi, että rauhallisuuden lisääntyminen on ollut eduksi mentorina 

toimiessa, koska nyt hän malttaa kuunnella aktoria ja pohtia ratkaisuja yhdessä hänen 

kanssaan.  

”Ajattelen asioita syvällisemmin ja pohdin enemmän ja on malttia pohtia asioita. Myös 
tunteita uskaltaa ottaa huomioon enemmän.  Siinä mielessä tuo siihen suhteeseen itsensä 
kokonaisvaltaisena. Silloin (nuorempana) olisin tuonut ehkä eri rooleja itsestäni, mutta en 
koko ihmistä. Olin kymmenen vuotta sitten esimiehenä, ja jos olisin nyt siellä, niin olisin 
varmaan paljon parempi. Elämä on opettanut monella tapaa.” (Nainen, 46) 

Rauhallisuuden lisääntymisessä ja elämänasenteiden muutoksissa voi molemmissa näh-

dä suhteellisuudentajun kehittymistä, jonka eräs mentori ottikin erikseen esille. Puoles-

taan mentori, joka kuvasi sisäistäneensä iän myötä ”pienuuden ekonomian”, oli oppinut 

näkemään pienten asioiden merkityksen. Jos pystyy auttamaan edes vähän, sekin kan-

nattaa.  

Mentorit (4/11) kuvasivat myös erilaisten vuorovaikutukseen liittyvien taitojen 

parantuneen elämän varrella. Tällainen kehittyminen liittyi yhteistyötaitojen kehittymi-

seen (2/11), aidon kuuntelemisen oppimiseen (3/11), myötäelämisen kykyyn (2/11) sekä 
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asioiden ymmärrettävään viestintään. Tällaisia vuorovaikutukseen liittyviä taitoja pidet-

tiin erittäin merkittävinä mentorin taitoina. 

Mentoreiden mukaan aidosti kuuntelu on erityisen haastavaa. Heidän mukaan-

sa on vaikeaa kuunnella todella aidosti, mitä toisella ihmisellä on sanottavana.  

 ”Vuosien myötä yhteistyötaidot ja toisten kuunteleminen ovat kehittyneet. Aikaisemmin sitä 
otti nokkiinsa, jos joku sanoi, että ei oo samaa mieltä. (– –) Nyt ei niinkään kiinnitä huo-
miota siihen, kenen kanssa tekee yhteistyötä vaan siihen, että mitä sillä on sanottavana, ja 
kuulee ihan oikeesti. Kun ymmärtää toisen viestin, niin on helpompi sitä omaa visiota hah-
mottaa ja hakee sitä kautta sitä, että mitä tästä saadaan aikaan. Sitä tarkoittaa toisen kuu-
leminen.” (Nainen, 42) 

Kuuntelun taito liittyi mentoreiden mukaan myötäelämisen kykyyn. Eräs mentori kuva-

si, että myötäelämisen kyky tarkoittaa sitä, että mentori kuulee aktoriaan aidosti ja pys-

tyy yhdessä aktorin kanssa keskustelemaan eri asioista, eikä sitä vastoin suoralta kädeltä 

sano, miten asiat tehdään ja miten suhteessa edetään. Puolestaan asioiden ymmärrettävä 

ilmaiseminen tarkoitti sitä, että mentori pystyy huomioimaan kuuntelijan ja muotoile-

maan viestinsä sen mukaisesti. 

”Viime aikoina olen myös saanut palautetta, että kykenen ymmärrettävästi ilmaisemaan 
asioita ja selittämään ilmiöitä. Just näistä koulutustilaisuuksista, luennoistakin on tullut pa-
lautetta, että ymmärsin mitä puhuit. Et kykenee huomioimaan sen tilanteen ja puhumaan 
sillä kielellä, että vastaanottajakin pystyy sen ymmärtämään.” (Nainen, 48) 

Yleensä ottaen kaikki ikään liittyvät kommentit olivat positiivisia eikä iän katsottu ole-

van mentorille haitaksi. Ainoa kielteinen asia, joka liittyi ikään, oli huomio siitä, että ikä 

tuo tullessaan arvonnousua. Iän johdosta ihmiset ovat alkaneet antaa mentorin mukaan 

hänen sanomisille liiankin suuren painoarvon.  

”Olen huomannut, että ilmeisesti ikä tuo semmosta arvonnousua. Joskus hämmästyen huo-
maan, millainen painoarvo mun sanoilla on.” (Mies, 58) 

Useat mentorit kuvasivat, että kokemuksesta on mentorille erityisen paljon hyötyä ja 

että mentori pystyy jakamaan ja jalostamaan omia kokemuksiaan mentorsuhteessa. Siitä 

huolimatta todettiin, että nuorikin henkilö voi toimia mentorina. Haasteeksi esitettiin, 

että nuori mentori voi yrittää korvata tiedolla omaa kokemattomuutta.  

”Se tietynlainen kokemattomuus helposti peitetään tiedolla ja jos on kovin nuori mentor, 
niin hänellä ei kuitenkaan ole kovin paljon kokemusta, mitä antaa. Niin, mitä mentorsuh-
teessa antaa, ellei oo kokemusta. Tuntuu, että siinä suhteessa pitäisi pystyä niitä kokemuk-
sia jalostamaan.” (Nainen, 46) 

Toisaalta kuvattiin, että aktori voi olla myös mentoria vanhempi henkilö. Yhden mento-

rin tapauksessa mentori itse olikin aktoreitaan nuorempi. Tämä mentori oli kuitenkin jo 
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keski-iässä ja hänellä oli pitkä kokemustausta, jota hän pyrki jakamaan aktoreidensa 

kanssa.  

Mentorit pitivät erityisesti kokemusten ja oman taustan ja toiminnan reflektoin-

tia, pohtimista ja jalostamista merkityksellisinä. Kokemus sinällään ei ole hyödyllistä 

ellei sitä ole käsitellyt millään tavalla. Siten kokemus yksinään ei välttämättä kanna 

mentorsuhteessa. Mentoreiden mukaan pysähtymiseen ja kokemusten reflektointiin on 

mahdollisuuksia enemmän, kun ikää on jo ehtinyt karttua. Nuorempana elämäntilanteita 

ei niinkään ehdi pysähtyä pohtimaan, ja vasta iän myötä herää tarve katsoa taaksepäin 

omaa elettyä elämää. Myös pysäyttävien tai käänteen tekevien tilanteiden (ks. 6.1.2) 

kuvattiin antavan mahdollisuuksia oman elämän tarkasteluun.  

”Kyllä se nuoruus oli sen kaltaista, että silloin tehtiin hurjia juttuja. Sitten kun tulee koulu-
tus ja menee parisuhteeseen ja tulee lapsia, niin siinä on tavallaan putkessa. Ei siinä paljon 
kerkiä tarkastelemaan elämää, kunnes sitten niitä mahdollisuuksia tulee joko ikävällä ta-
valla tai mukavalla tavalla.” (Mies, 50) 

Muutamat mentorit korostivat erityisesti myös sitä, että elämänkulusta on aina löydettä-

vissä uusia asioita, mikä antaa itselle uudenlaista innostusta. Kyseiset mentorit olivat 

sitä mieltä, että erityisen mielenkiintoiseksi mentoroinnin tekee se, että ohjatessa voi 

tarkastella myös omia kokemuksia.  

”Tietoisuus omista juurista, kuitenkin meillä on asioita, joita kuljetetaan mukana. Jos aja-
tellaan kokemuksena, niin myös negatiiviset kokemukset. Ihminen joka ei halua tarkastella 
mennyttä, suuntaa sen mentorointisuhteenkin täysin tulevaisuuteen. Toisaalta voi tarkastel-
la myös sitä menneisyyttä, mitä on seurannut täältä ja uskotaan, että ne jatkuu tulevaisuu-
dessa. Koska mennyt vaikuttaa tänne nykyhetkeen, niin myös nykyhetkessä voidaan arvioi-
da mennyt uudelleen ja nähdä se uudessa valossa.” (Nainen, 46) 

Useiden tutkijoiden (Erikson 1980, Levinson 1979, Perho & Korhonen 1996) mukaan 

mentorointi on yksi generatiivisuuden ilmenemisen muodoista. Haastatteluissa kävi 

ilmi, että generatiivisuuden käsite ei ollut mentoreille kovin tuttu. Kun mentoreille seli-

tettiin käsitettä, he arvelivat tarpeen ohjata nuorempaa sukupolvea kasvaneen iän myötä. 

Vaikka huolenpito ainakin mentoroinnin muodossa oli vahvistunut, useimmat mento-

reista eivät kuitenkaan ottaneet asiaan vahvaa kantaa, vaan arvelut olivat varovaisen 

myönteisiä. 

”Tietyllä tavalla ohjaaminen ja kokemusten jakaminen on perusluonteessa, mutta voi olla, 
että siinä neljänkympin huitteilla se lisääntyi. Viiskymmentä mulla nyt lähestyy, että tässä 
on kymmenkunta vuotta aikaa niin. Tietyllä tavalla kyllä ehkä.” (Nainen, 48) 
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6.3 Luvun yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa mentorit pitivät niin arkipäiväisiä kuin merkittäviäkin kokemuksia 

voimavaroina elämässä. Arkipäiväiset kokemukset toimivat tukena hiljaisesti siinä mis-

sä merkittävät elämänkokemukset ovat olleet pysäyttäviä ja opettaneet elämästä jotain 

suurempaa. Mentorit (11/11) kuvasivat eniten työelämään liittyvää arjenkulkua ja muu-

hun elämään kuten perheeseen (9/11) ja koulutukseen (9/11) viitattiin ohimennen. Mo-

lempien aineistojen perusteella voi päätellä, että arkikokemusta oli vaikeampi kuvata 

kuin elämän suurempia muutoskohtia.  

Tässä tutkimuksessa merkittäviä oppimiskokemuksia tarkasteltiin niiden kon-

tekstin suhteen. Kaikkien mentoreiden (11/11) mukaan elämän suuria muutoksia oli 

tapahtunut työelämässä. Tällaiset merkittävät tilanteet olivat liittyneet erityisen haasteel-

liseen työtilanteeseen (6/11), hankaliin suhteisiin työssä (3/11) tai ammatillisten tavoit-

teiden pohdintaan (5/11). Sen sijaan muuhun elämään liittyviä merkittäviä muutostilan-

teita kuvasi puolet (6/11) mentoreista. Tällaisia muutoksia olivat olleet mm. lapsen syn-

tymä, avioero ja lama-aika. Suurissa elämänmuutoksissa mentorit kuvasivat ratkaisseen 

ikävätkin tilanteet lopulta myönteisesti. Moniin käännekohtiin liittyi myös elämänarvo-

jen pohtimista tai ihmiskuvan muuttumista. Mentorit kertoivat kokeneensa suurta tyyty-

väisyyttä itsensä voittamisesta ja kuvasivat syventyneensä kokemusten ansiosta ihmisi-

nä.  

Työn ulkopuolista elämänkulkua mentorit kuvasivat vähemmän. Niin hastatte-

luaineistossa kuin verkkoaineistossa kuvattiin enemmän työhön liittyviä arkikokemuk-

sia sekä muutoskohtia. Useiden mentoreiden mukaan mentorointi koskee enemmän työ-

tä kuin muuta elämää ja ehkä sen vuoksi myös haastattelussa haluttiin kuvata enemmän 

työelämää.  

Vaikka arkipäiväistä elämänkulkua mentorit eivät oikein osanneet kuvata tar-

kasti, he kuvasivat elämänkokemusta vahvuutena. Tästä voikin päätellä, että ajan ja ar-

jen kuluessa on syntynyt vähitellen elämänkokemusta, jota voi kutsua hiljaiseksi tiedok-

si. Hiljainen tietohan liittyy juuri käytännöllisyyteen ja kokemuksellisuuteen (Koskinen 

2001) ja sitä on vaikea sanoin ilmaista (Polanyi 1966).  

Vaikka kuvaukset arjen elämänkulusta olivat vähäisiä, voidaan todeta, että ai-

noat mentorit (2/11), jotka eivät viitanneet arkikokemuksissa omaan perheeseen, olivat 

iältään alle 40- vuotiaita. Voisi ajatella, että vanhemmat mentorit ovat ehkä pohtineet 

omaa elämäänsä enemmän ja nostivat haastattelussa sen vuoksi esiin myös työn ulko-
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puolisen elämän. Vaikka tutkimustulosten (Antikainen & Komonen 2003) perusteella 

voisi arvella, että iäkkäämmät mentorit olisivat kuvanneet useampia elämän käännekoh-

tia, tässä tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä iän ja merkittävien elämäntilanteiden välil-

tä. Kuitenkin havaittiin, että kaikki neljä mentoria, jotka olivat iältään 50- vuotta tai 

vanhempia, kuvasivat elämän muutoskohtana ammatillisten tavoitteiden pohdintaa. Tä-

män tuloksen mukaan iän myötä ainakin ammatillisiin tavoitteisiin liittyy merkittävää 

pohdintaa. 

Useat mentorit kertoivat, että heillä oli itsellä ollut mentorin kaltaisia hahmoja 

joko työelämässä (9/11) tai työn ulkopuolella (7/11). Työhön liittyneet mentorhahmot 

olivat auttaneet esimerkillä ja ohjauksella eteenpäin työuralla, toimineet suunnannäyttä-

jinä ja turvana uudessa työpaikassa tai ammatissa. Lapsuudessa ja nuoruudessa mentor-

hahmot olivat tukeneet tulevaisuuden ratkaisujen kohdalla ja heihin liitettiin erityinen 

lämminhenkisyys. Aikuisiässä mentoreilla oli ollut vertaismentoreita, joiden kanssa 

omia kokemuksia oli voitu jakaa ja vertailla. Ainoastaan vertaisten välisiin mentorsuh-

teisiin liitettiin vastavuoroisuus ja kriittisyys. Mentoreista kuusi kertoi haastattelussa, 

että omat mentorhahmot olivat selkeästi vaikuttaneet siihen, että he itse ovat halunneet 

toimia mentorina. Mentorit (4/11) halusivat toimia itse tukena, koska olivat itse saaneet 

saaneet tukea omalta mentorhahmolta. Mentorit (2/11), jotka kokivat itse saaneensa 

riittämätöntä tukea, eivät halunneet muille samanlaista kokemusta vaan toivoivat voi-

vansa auttaa muita. Ainoa sukupuoleen liittyvä havainto oli se, että molemmat riittämä-

töntä tukea saaneista mentoreista olivat miehiä.  

Tutkimuksen mukaan iällä ja elämänkokemuksella on yhteys mentorina toimi-

miseen. Suurin osa mentoreista (7/11) kertoi, ettei olisi pystynyt toimimaan mentorina 

kymmenen vuotta sitten. Kaikki mentorit kertoivat muuttuneensa ja kasvaneensa iän ja 

kokemuksen myötä. Ensinnäkin mentorit kuvasivat, että itsetuntemus ja itseluottamus 

(5/11) ovat vahvistuneet vuosien myötä. Toiseksi he (5/11) kuvasivat, että suhtautumi-

nen elämään on muuttunut rauhallisemmaksi ja ymmärrys elämästä on kasvanut. Kol-

manneksi mentorit (4/11) kertoivat, että kokemuksen myötä myös vuorovaikutukseen 

liittyvät taidot ovat parantuneet. Myös kirjallisuudessa (Lillia 2000, 30–31) on todettu, 

että mentorille on etua asioista, joissa mentorit kertoivat vuosien myötä kehittyneen.  

Samoin kuin haastatteluissa myös verkkokeskustelussa muutamat mentorit tote-

sivat, että vasta kokemuksen, itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen myötä on kasva-

nut kypsyys ja halu toimia mentorina. Verkkokeskustelussa pohdittiin myös sitä, että 

kokemusta on myös käsiteltävä, jotta siitä voitaisiin oppia.  
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Mentoreiden arvelut generatiivisten tarpeiden voimistumisesta olivat varovai-

sen myönteisiä. Ohjaamisen ja hoivaamisen lisääntymiseen ei siis ollut kiinnitetty eri-

tyistä huomiota, vaikka esimerkiksi Eriksonin (1980) mukaan keski-iässä elämän perus-

voimaksi nousevat halu ja kyky huolehtia muista. Tällä tuloksella saattaakin olla yhteys 

aloihin, joilla mentorit työskentelevät. Haastatteluun osallistuneista useat (4/11) toimi-

vat opetus tai nuorisoalalla. Myös hoiva- tai sielunhoitoalan eri tehtävissä toimi mento-

reista kolme. Moni opetus- ja hoiva-alalla ja myös jokunen muilla aloilla toimivista 

mentoreista kuvasi halun ohjata olevan osa perusluonnetta. Lisäksi useat (4/11) kuvasi-

vat olleensa aina kiinnostuneita ihmisistä. Koska monilla kiinnostus ihmiseen, hoivaa-

miseen tai ohjaamiseen oli tavallaan osa perusluonnetta, ei generatiivisuuden voimistu-

miseen ehkä sen vuoksi ollut kiinnitetty erityistä huomiota.  

Toinen mielenkiintoinen havainto oli se, että nuorimmalla mentorilla oli kaik-

kein vähiten kokemusta mentorina toimimisesta. Vaikka huomio on vähäinen, se on 

yhdenmukainen Abigailin ja Vandewaterin (1998, 76) havainnon kanssa. Heidän mu-

kaan generatiiviset toiveet syntyvät varhaisessa aikuisuudessa ja vasta vähitellen gene-

ratiivisen toiminnan kyky vahvistuu. Nuorimman mentorin kohdalla generatiivisuus 

ilmenikin pääasiassa siten, että hän halusi uudistaa organisaation perehdytysohjelmaa ja 

sitä kautta tukea uusia työntekijöitä. 
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7 MENTORPUUN LEHVISTÖ KASVUN PAIKKANA 

Tutkimuksen toinen tutkimustehtävä, jota kuvaa mentorpuun lehvistö, käsittelee mento-

reiden käsityksiä mentorsuhteesta ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista. Mentorpuun 

lehvistö valittiin kuvaamaan mentorsuhdetta juuri siksi, että ympäristö ja tilanteet vai-

kuttavat, puun muihin osiin verrattuna, eniten juuri lehvistöön. Nopeasti muuttuvana ja 

moninaisena puun osana se kuvaa hyvin erilaisia kehittymis- ja toteuttamismahdolli-

suuksia, joita mentorsuhteeseen sisältyy. Luvun alussa kuvataan mentorsuhteen tär-

keimpiä piirteitä, mentorpuun tukioksia. Tämän jälkeen kerrotaan mentoreiden tavoit-

teista ja toimintatavoista sekä mentoreiden mahdollisuuksista oppia ja kehittyä suhtees-

sa. Lopuksi kuvataan mentoreiden kokemuksia suhteisiin liittyvistä haasteista ja palkki-

oista.  

7.1 Mentorsuhteen tukioksat 

Tässä kappaleessa kuvataan sellaisia mentorsuhteen piirteitä, joita useat mentorit kuva-

sivat mentorsuhteen tekijöiksi, joista ei voida tinkiä. Analyysivaiheessa tällaiset piirteet 

luokiteltiinkin mentorsuhteen tukioksiksia, joiden varassa suhde voi toimia. Tällaisia 

piirteitä olivat vapaaehtoisuus, sitoutuminen, kunnioitus, luottamus ja tasavertaisuus. 

Lisäksi mentorit kuvasivat, että mentorsuhde ja mentorin toiminta perustuvat keskuste-

luun, kysymiseen ja kuunteluun sekä yhteiseen pohdintaan. Kunkin tukioksan yhteydes-

sä kuvataan, miten moni haastatelluista mentoreista (11) nosti piirteen esiin. Sen sijaan 
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ei tiedetä, miten moni mentori ajatteli ko. piirteiden liittyvän suhteeseen, muttei ottanut 

asiaa esiin haastattelussa.  

 

Vapaaehtoisuus ja sitoutuminen  

Mentoreista neljä nosti haastattelussa esiin sen, että mentoroinnin tulee olla vapaaeh-

toista toimintaa. Kun toiminta on vapaaehtoista ja osapuolet toimivat roolissa omasta 

tahdostaan, mentoroinnissa säilyy mentoreiden mukaan mielekkyys. Tällöin esimerkiksi 

aktori voi itse valita itselleen sopivan mentorin ja myös mentori itse kokee ohjaamisen 

olevan itsestä lähtevää toimintaa. Vapaaehtoisuuden katsottiin olevan yhteydessä siihen, 

miten mentorsuhteeseen sitoudutaan. Kolmen mentorin mukaan toiminnan ollessa va-

paaehtoista siihen myös sitoudutaan ja aikaa mentortapaamisille löytyy paremmin.  

”Mä näkisin mielelläni mentoroinnin meilläkin puoliammattilaistoimintana, että osa vois 
olla työajalla ja osa vois olla vapaa-ajalla. Kaikki mikä tehdään vapaa-ajalla, niin siinä si-
toutuminen on suurempaa. Vaikka on lähtenyt sillä innolla, että mahtavaa, voi työajallakin 
tehdä, niin tärkeämpää on se, että mitä tapahtuu muuna aikana. Mitenkä paljon on valmis 
tekemään töitä sen eteen.” (Nainen, 37) 

Kunnioitus, luottamus ja tasavertaisuus  

Mentoreista seitsemän liitti mentorsuhteeseen, joko kunnioituksen, luottamuksen tai 

tasavertaisuuden piirteitä. Toisen osapuolen kunnioittamisen ja arvostamisen todettiin 

olevan suhteen lähtökohta. Mentorit ajattelivat, että elleivät osapuolet sen suhteen ole 

samoilla linjoilla, suhde ei voi toimia. Luottamusta mentorin ja aktorin välillä pidettiin 

myös tärkeänä. Luottamuksen ansiosta mentorkeskustelussa voi vapaasti nostaa erilaisia 

aiheita, kokemuksia ja näkemyksiä tarkasteluun ja alttiiksi arvioinnille ja kritiikille.  

”Mulle on erittäin tärkeää tää toisen ihmisen kunnioittaminen ja se on number one, et siitä 
ei tingitä. Vaikkei sitä ääneen sanota, niin se täytyy jokaisessa tilanteessa kuitenkin aina 
muistaa.” (Nainen, 46) 

”Kaikkein tärkeintä olis positiivinen ilmapiiri ja luottamus. Jos se ilmapiiri on hyvä ja toi-
seen voi luottaa, niin sittenhän se kestää kriittistäkin keskustelua, että hetkinen sä näet 
noin, mutta mulla on ihan päinvastaiset kokemukset. (– –) Luulen että mentoroinnissa kah-
litsevinta on se, jos ei löydy sellaista luottamusta.” (Nainen, 53) 

Muutamat mentorit kuvasivat olleensa aktorin kanssa hyvin tasavertaisessa asemassa. 

Myös mentori, jolla oli todella nuoria aktoreita, painotti mentorkohtaamisissa osapuol-

ten tasavertaisuutta. Toinen mentori puolestaan kuvasi tasavertaisuutta tällä tavoin:  

”Me lähdettiin mentoroinnissa liikkeelle kumppanuudesta ja tasavertaisesta suhteesta, jos-
sa me jaetaan yhdessä kokemuksia. Mun maailman ja mun näkemysten ja aktorin näkemys-
ten kohtaamisessa syntyi sellaista uutta, jossa molemmat sai omaan työhönsä. Meillä oli 
sillai erilainen se lähtökohta. Ei ollut sitä noviisi- ja senioriasetelmaa.” (Nainen, 46) 
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Kaikki (11) mentorit ottivat suhdetta kuvatessaan esiin aktorin kanssa käydyt keskuste-

lut ja mentorin tärkeimmäksi toimintatavaksi katsottiinkin mentorkeskustelut. Eräs men-

tori kuvasi, että mentorisuhdetta ei voi olla olemassa ilman keskustelua. Keskustelun 

kuvattiin sisältävän pohdintaa, analysointia, asioiden jäsentelyä ja ajatusten herättämis-

tä. Kuvattiin myös, että aktori itse lopulta löytää keskustelusta itselleen tärkeät asiat.  

”Kyllä näen, että keskustelu on mentoroinnin ydinprosessi. Ilman keskustelua ei voi olla 
mentorointia.” (Nainen, 46) 

”Se tieto ja osaaminen pitää oppia hakemaan jostakin, ja minä yritän auttaa sitä uutta ih-
mistä löytämään sitten niitä asioita, joita hän tässä työssä tarvii. Itse asiassa mä en pysty-
kään niitä valmiina antamaan, mutta yhessä keskustellaan ja mietitään ja pohditaan. (– –) 
Joskus hän soittaa ja kysyy, että miten sä näkisit tän asian, ja sit keskustellaan vielä ja hän 
päätyy johonkin ratkaisuun.” (Nainen, 48) 

Mentorkeskustelun tärkeänä osana katsottiin olevan niin kysyminen kuin kuuntelu. Ky-

symällä ja perusteluja vaatimalla mentori voi ohjata aktoria löytämään omia näkemyksiä 

ja itselle tärkeitä asioita. Kysymyksiä esittämällä mentori voi lisäksi ohjata aktoria ref-

lektoimaan omaa toimintaa tai omia ajatuksia.  

”Tunnin lopuksi he tulevat sen ohjelman kanssa ja mä kysyn heiltä, että toimiks tää teidän 
mielestä sillai, kun olit tarkoittanut? Mitkä tekijät vaikutti? Sitten mä kerron, miltä se näytti 
ulkopuolisen silmin. Elikkä sitä reflektointia. Ei niin että mä meen sanomaan kesken tunnin. 
Se tukeminen siinä, että luottaa niihin nuoriin, eikä julkisesti kyseenalaista sitä.” (Nainen, 
42) 

Kuuntelemisen kuin myös muiden vuorovaikutustaitojen katsottiin olevan tärkeitä men-

torille. Eräs mentori kuvasi, että aina ei tarvitse sanoa mitään, pelkkä kuuntelukin voi 

auttaa aktoria eteenpäin.  

”Hän oli umpikujatilanteessa ja soitti, että mitä mä voin tehdä. Mentor oli vaan kuunnellut 
eikä sanonut muuta kuin hmm-mm. Yhtäkkiä, kun tunti oli puhuttu, niin aktor sanoi: Nyt mä 
keksin ja kiitos tästä, nää oli erittäin arvokkaita neuvoja. Mentor ei ollut mitään muuta teh-
nyt kuin kuunnellut. Siinä konkreettisella tavalla tulee esiin se, että on läsnä vaan, ei tartte 
edes tehdä yhtään kysymystä. Joskus se voi mennä niin.” (Mies, 58) 

Mentorit korostivat myös, että aktorin kuuleminen ihan aidosti ja oikeasti ei välttämättä 

ole helppoa. Mentorinkin pitää malttaa rauhassa odottaa, että aktori sanoo sanottavansa. 

Eräs mentori korosti pyrkivänsä koko ajan kehittymään kuuntelijaksi, joka ei koko ajan 

odota hetkeä, jolloin itse pääsee sanomaan mielipiteensä.  

Se on mulla semmonen paikka, joka on koko ajan mentorointiprosessissa tavoite. Pysähtyä 
kuuntelemaan, malta, odota. Odottaa ihan aidosti, eikä arvota, eikä koko ajan mieti, että 
kohta minä sanon sen, miten minä tästä asiasta ajattelen. Ihmisethän usein toimii niin. Ne 
ei oikein malta ihan aidosti kuunnella ilman arvolatauksia ja sitä, että koko ajan odottaa, 
että kohta mä sanon oman näkemykseni.” (Nainen, 53) 

 



84 

Tärkeimpiä suhteen perusteita kuvattiin hyvin yhdenmukaisesti. Iän, alan tai sukupuolen 

mukaan ei syntynyt eroja. Myös verkkokeskustelussa mentorsuhteen tärkeimmiksi teki-

jöiksi nousi samankaltaisia asioita. Erityisesti, enemmän kuin haastatteluissa, keskuste-

lussa korostui suhteen luottamuksellisuuden merkitys sekä se että luottamuksen herät-

täminen ja ylläpitäminen ei välttämättä ole helppoa. Awayan ym. (2003) mentortutki-

muksessa esitettiinkin, että luottamus mentorsuhteessa ei synny itsestään, vaan sen ke-

hittyminen vie aina aikaa. Verkkokeskustelussa tuotiin myös esiin, että mentorit voisi-

vat kiinnittää suhteen luottamuksellisuuteen enemmän huomiota. 

7.2 Mentorin tavoitteista ja toimintatavoista 

Kaikki mentorit (11/11) kertoivat, että mentoroinnin tavoitteet oli asetettu yhdessä akto-

rin kanssa. Mentoroinnin tavoitteiden ja mentorin tehtävien kuvattiin olevan erilaisia eri 

aktoreiden kanssa.  

”Sitähän ei oikeastaan tiedä, että mitä se on ennen kuin se tulee ilmi siinä suhteessa. Mun 
mielestä siitä ei voi tehdä sellaista luetteloa, koska se riippuu tasan siitä suhteesta. Mun 
mielestä on hyvä sanoa näin, että opettaa tai olla auttamassa, niin että polkupyörällä aja-
minen alkaa sujua. Sen kokemuksen ja hiljaisen tiedon avulla, mitä itsellä on. Hyvin erilai-
nen tilanne erilaisten ihmisten kanssa, missä kohtaa ollaan menossa.” (Mies, 58) 

Vaikka tavoitteiden kuvattiin riippuvan aina kustakin suhteesta ja aktorin tarpeesta, löy-

tyi mentoreiden kertomuksista kolmenlaisia mentorsuhteen tavoitteita. Tavoitteet liittyi-

vät aktorin ammatillisen kehittymisen tukemiseen, aktorin laajempaan henkilökohtai-

seen kehittymiseen sekä organisaation kehittämiseen.  

7.2.1 Tavoitteena aktorin ammatillisen kehittymisen tukeminen 

Haastatteluissa mentorointi kuvattiin erityisesti työhön liittyväksi ohjaussuhteeksi ja 

ammatillisuus ja ammatillisen kasvun tukeminen nousivat tärkeiksi suhdetta kuvaaviksi 

asioiksi. Yli puolet (8/11) mentoreista kuvasi suhteen tärkeäksi tavoitteeksi aktorin am-

matillisen uran ja ammatissa kehittymisen tukemisen. Mentorit tiesivät ja toivoivat 

oman toiminnan auttavan aktoria kasvamaan omaan ammattiin sekä kehittymään amma-

tillisesti. 

”Kun uutena työntekijänä tulee siihen yhteisöön, niin se tarttee jonkun vanhemman opasta-
jan tai neuvojan tai perehdyttäjän. Pitää olla joku semmonen, jonka kanssa lähteä kasva-
maan siihen ammattiin. Odotan itse olevani avuksi aktorille ammattiuralla kasvussa. Se, et-
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tä kykenis olemaan avuksi ja auttaa pääsemään sisälle ja olla siinä tukena. Se tukeminen 
on kaikista semmonen, mitä mä siinä eniten haen. Että hän tietää, että on olemassa joku, 
johon voi turvautua ja tukeutua siinä omassa ammattiin kasvamisessa.” (Nainen, 48) 

Koska mentoreilla on paljon kokemuksen tuomaa osaamista, on heillä siten paljon hyö-

dyllistä tietoa ja taitoa, mitä mentorsuhteessa voi jakaa ja pyrkiä tekemään näkyväksi. 

Haastatteluissa oman osaamisen jakamista kuvattiin monin eri tavoin. Ammatillisen 

kehittymisen tavoitteeseen oli pyritty mm. välittämällä työtehtävien vaatimaa osaamista, 

kuvaamalla omaa toimintaa eri tilanteissa, käsittelemällä aktorin työtehtäviä sekä niitä 

mahdollisuuksia, näkökulmia ja polkuja, joita ammattiin ja työhön liittyy.  

”Yritän tehdä hänelle oman ammattitaitoni näkyväksi, miten mä toimin tietyissä tilanteissa, 
missä mä oon onnistunut ja missä epäonnistunut.” (Nainen, 53) 

”Kyllä se meillä on ollut sillä tavalla ammatillinen. Se on liittynyt ammatissa kehittymiseen 
ja siihen, miten sä voit sen ammatin puitteissa toimia tai mitä mahdollisuuksia siinä on. 
Kyllä se on ollut aika pitkälle sellasta. Oikeastaan mun tehtävänä on ollukki antaa hänelle 
sellaisia uusia mahdollisuuksia. Näyttää niitä, et olisko tämä ja sä voisit olla tässä aika hy-
vä ja sillai ohjata.” (Nainen, 48) 

”Mulla on aika monia niitä vaihtoehtoja, mistä voidaan milloinkin mennä. Ei tarvi aina 
käyttää samaa tapaa vaan voi joskus vähän vaihtaa. Osais niitä sitten esitellä niin, ettei tu-
lisi yksipuolinen kuva.” (Nainen, 37) 

Tehtävän vaatiman osaamisen jakamista mentorit kuvasivat monin eri tavoin. Osaami-

sen jakaminen oli pitänyt sisällään opastusta siihen, miten tehtävän vaatimassa asemassa 

toimitaan sekä mitä erilaisia toimintatapoja ja käytänteitä eri tilanteisiin liittyy. Monien 

suhteissa ammatillista näkemystä oli pyritty jakamaan käsittelemällä sitä, miten toimi-

taan ongelmatilanteissa sekä yllättävissä tilanteissa sekä miten työhön kuuluvia vaikeita 

asioita käsitellään. Jotkut mentorit korostivat, että osaamista ja tietoa välittyy kertomalla 

aktorille niin onnistuneista kuin epäonnistuneistakin kokemuksista ja tilanteista.  

Sen lisäksi, että aktorin ammatillista kehittymistä pyrittiin tukemaan jakamalla 

omaa osaamista, ammatissa kehittymistä tuettiin myös rohkaisemalla aktoreita käyttä-

mään jo olemassa olevia taitoja ja tietoja. Mentoreiden käyttämissä esimerkeissä rohkai-

su oman osaamisen ja ajattelun käyttöön liittyi sekin hankalien ja poikkeuksellisten ti-

lanteiden hoitamiseen. 

”Mitä nyt itse koen näitä rooleja, niin kyllä toimin tiedon jakajanakin. Se, mitä oon itse op-
pinut, niin sen halusin jakaa. Ja kyllä sellanen herättäjä, et sullakin on sitä tietoa, pane se 
käyttöön. Hänkin oli jatko-opintoja tehnyt parikin vuotta, ja samoja asioita oltiin hiljattain 
luettu, mutta teoreettinen tieto ei ollut hänelle tullut eläväksi.” (Nainen, 48) 
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”Koska jotkut tilanteet on hyvin sattumanvaraisia ja yllättäviä, ei tilanteissa toimimista voi 
opettaa etukäteen. Sen vuoksi aktoria pitäisi rohkaista käyttämään uusissa tilanteissa omaa 
ajattelua, jotta hän sen avulla löytäisi eri ratkaisuvaihtoehtoja. Aktorille pitää saada roh-
keus, että hän uskaltaa toimia, meni sitten syteen tai saveen. Ja vaikka aktorilla olisikin 
rohkeus tehdä asiasta päätös, niin hänen on hyvä tietää, että taustalla on henkilö, jonka 
kanssa voi mennä keskustelemaan siitä päätöksestä. Sitä kautta päätökseen tulee syvyyttä ja 
henkilö suoriutuu taas paremmin.” (Mies, 36) 

Rohkaisu ja kannustaminen oman osaamisen käyttöön liittyivät myös virheiden tekemi-

seen. Mentoreiden mukaan aktorit oppivat luottamaan omaan itseen silloin, kun mento-

rit eivät liikaa ohjaile aktorin toimintaa, antavat aktorin toimia itsenäisesti ja uskaltavat 

käsitellä myös tapahtuneita virheitä. Virheistä vaikenemisen sijaan mentorin pitäisi us-

kaltaa ottaa tapahtuneet epäonnistumiset esiin. Sen kautta aktori saa mahdollisuuden 

oppia niistä ja kasvaa siten omassa ammatissaan. 

”En itse henkilökohtaisesti usko kädestä kiinni pitelemiseen, koska sillon ei anneta henki-
lölle mahdollisuutta kasvaa ja oppia luottamaan omaan toimintaan. Pitää antaa tehä vir-
heitä, ja niistä pitää antaa myös palautetta. Virheitä ei saa hyssytellä, jokainen meistä te-
kee virheitä ja jokaisen itse tulee tiedostaa, että myös minä teen virheitä.” (Mies, 36) 

Muutamat mentoreista (3/11) kuvasivat sosiaalistumisen ja osallisuuden omaan työyh-

teisöön olevan erittäin tärkeä asia. Tuloksia analysoitaessa työyhteisöön sosiaalistumi-

nen liitettiin osaksi ammatillisen kehittymisen tavoitetta. Myös Kleinmanin, Siegelin ja 

Ecksteinin (2001) tutkimustulokset painottavat sosialisaatioprosessin merkitystä. Men-

torin toiminta voi heidän mukaansa auttaa aktoreita ymmärtämään paremmin yrityksen 

tavoitteita, arvoja ja politiikkaa. Tässä tutkimuksessa mentorit katsoivat sosiaalistumi-

sen pitävän sisällään ennemminkin konkreettisten tapojen oppimista työyhteisössä. 

Mentoreiden mukaan sosiaalistuminen vaikuttavaa positiivisesti aktorin työsuoritukseen 

sekä viihtymiseen, mutta sen lisäksi sosiaalistumisella arveltiin olevan vaikutusta myös 

työyhteisöön laajemmin. Työyhteisön jäsenten osallisuuden ja osallistumisen ajateltiin 

vaikuttavan työyhteisön ilmapiiriin.  

”On elintärkeää päästä siihen kulttuuriin sisään. Joillekki se on hirveen vaikeaa, mutta 
mentorointi on hyvä kanava siihen. Totta kai toivoo, että se ihminen pääsee työyhteisöön 
sisään ja kokee olevansa arvostettu osa sitä yhteisöä. On tärkeää, että hän osaa työtehtä-
vänsä, mutta se lähtee myös sieltä, että mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Ja miten se viihtyy 
siellä…Kyl tää on ihan sen osaston ilmapiirinkin kannalta tosi tärkeä. Kaikkeenhan se sit-
ten vaikuttaa, jaksamiseen ja välittämiseen.” (Nainen, 48) 

Kun työyhteisöihin on muodostunut omia pikkuryhmiä, niihin sisälle pääseminen on 

monille vaikeaa. Mentorin tehtävänä on tällöin johdattaa uusi työntekijä sisään työyhtei-

söön ja sen kulttuuriin. Työyhteisöön sosiaalistumisen tukeminen otettiin esiin erityises-

ti silloin, kun mentorin ja aktorin työtehtävät poikkesivat toisistaan. Koska ammatillisen 
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kasvun tuki ei näissä tilanteissa voinut liittyä suoraan työtehtäviin, kuvattiin tavoitteena 

sen sijaan sosiaalistumista yhteisön tapoihin ja tutustumista verkostoihin. Mentorin teh-

tävänä voikin siis olla erilaisten kanavien ja väylien näyttäminen ja tutuksi tekeminen.  

”Meille tuli uusi sairaanhoidon opettaja tuoreine tietoineen ja hallussa tietty alue, esim. 
lasten sairaanhoito, joka ei mulle sanonut mitään, niin enhän mä hänen asiantuntijuuteen 
sillai puuttunut. Ehkä hänenkin tarve tuli käytännön asioista ja hyvin paljon sellaisista, että 
miten työyhteisössä toimitaan.” (Nainen, 52) 

Mentorit kuvasivat sosialisaation liittyvän työyhteisössä selviytymiseen. Aktoreilla on 

monesti paljon osaamista ja ammattitaitoa jo ennalta, mutta sen lisäksi heidän tulee op-

pia monia asioita päästäkseen osalliseksi työyhteisöön. Esimerkiksi uusi opettaja oppii 

monia asioita vasta työyhteisössä. 

”Hyvä esimerkki on tää opettajajuttu. Ajatellaan, että opettajuuteen kuuluu asioita, mitkä 
on hupsheijaa sinussa, kun sä valmistut opettajaksi. Kun tulee uutena opettajana, niin ei-
hän se oo niin. Hyvin paljon sellaisia asioita liittyy siihen. Joko se uusi opettaja toi selvästi 
ilmi tai piti varmistaa, että tähän kuuluu tällaisia juttuja ja voi tapahtua tää ja tää. Ja si-
säiset verkostot ja tämmöiset näin, mikä kouluyhteisössäkin on tärkeetä, että siihen pääsee 
sisälle.” (Nainen, 52) 

 

Yhteenveto ammatillisen kehittymisen tukemisesta 

Haastatteluaineistossa ammatillisen kehittymisen tukeminen näytti jakaantuvan kol-

meen luokkaan, jotka liittyivät oman osaamisen jakamiseen, aktorin rohkaisuun omien 

taitojen käytössä sekä työyhteisöön sosiaalistumiseen. Myös verkkokeskusteluaineistos-

ta saatiin samansuuntaisia tuloksia. Keskustelussa tuotiin esiin, että mentorointi sisältää 

ammatillisen kasvun tukemista, ja että mentorin tehtävänä on oman osaamisen jakami-

nen aktorin kanssa. Toisin kuin haastatteluissa, verkkokeskustelussa mentorit käyttivät 

mentorista asiantuntija-termiä viitatessaan osaamisen jakamiseen. Haastatteluaineiston 

tuloksissa näytti syntyvän eroa ainoastaan työyhteisöön sosiaalistumisen kohdalla. 

Kaikki mentorit (3/11), jotka kuvasivat työyhteisöön sosiaalistumisen olevan mento-

roinnin tavoitteena, tekivät mentor-opintoja avoimen yliopiston ryhmässä. Kukaan jär-

jestötyöntekijä ei kuvannut sosiaalistumista yhtä painokkaasti. 

Koska ammatillisen kehittymisen tukeminen tuli esiin niin haastatteluissa kuin 

verkkokeskustelussa, voidaan tuloksista löytää yhtäläisyyksiä kirjallisuudessa (Scandura 

& Williams 2001, Eby 1997) esitetyn mentoroinnin urafunktion kanssa. Toisin kuin 

perinteisessä Kramin (1983) esittämässä urafunktiossa, tässä tutkimuksessa ei niinkään 

korostunut aktorin urakehityksen edistäminen vaan ennemminkin aktorin tukeminen 

kokonaisvaltaisesti ammatillisessa kasvussa. Kramin (1983) mallissa korostuu mentorin 
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asiantuntemuksen ohella mentorin vaikutusvallan merkitystä. Tässä tutkimuksessa men-

torin vaikutusvaltaan tai asemaan ei viitattu, mutta sen sijaan mentorin vahvan asiantun-

temuksen ja osaamisen merkitys nousi esille monessa yhteydessä. Kirjallisuudessa men-

torin tehtäväksi kuvataan mm. aktorin esille tuominen, kontaktien luonnissa auttaminen 

sekä haasteellisten tehtävien mahdollistaminen. Tässä tutkimuksessa näkyvyyden li-

säämiseen tai haasteellisten tehtävien mahdollistamiseen ei juurikaan viitattu.   

Aktorin kontaktien vahvistaminen sitä vastoin tuli esiin työyhteisöön sosiaalis-

tumisen yhteydessä. Kleinmanin, Siegelin ja Ecksteinin (2001) mukaan sosialisaatio-

prosessiin liittyy etenkin hiljaisen tiedon siirtäminen. Tässä tutkimuksessa sosialisaatio-

prosessiin liitettiin konkreettisten yhteisön tapojen kuvaaminen sekä laajemmin työyh-

teisöön osalliseksi pääsyn tukeminen. Samoin kuin Awayan ym. (2003) sekä Scanduran 

ja Williamsin (2001) tutkimuksissa, tässäkin tutkimuksessa mentorin tehtäviin luettiin 

informaation ja käytännöllisten tietojen jakaminen sekä eri vaihtoehtojen etsiminen yh-

dessä aktorin kanssa. Tässä tutkimuksessa ammatillisen kehittymisen tukemiseen luet-

tiin kuuluvaksi aktorin rohkaisu oman tiedon aktiiviseen käyttöön. Aiemmista tutki-

muksista ei löytynyt tukea sille, että tällainen aktorin oman tiedon aktivoinnin tuki olisi 

osa mentoroinnin urafunktiota.  

7.2.2 Tavoitteena aktorin henkilökohtaisen kasvun tukeminen  

Ammatilliseen tukemiseen liittyvien asioiden rinnalla kuvattiin tärkeänä mentoroinnin 

tavoitteena ja mentorin tehtävänä aktorin tukemista, joka ulottuu työelämän ja ammatil-

lisuuden ulkopuolelle. Analyysivaiheessa tällaisista tavoitteista muodostettiin henkilö-

kohtaisen kasvun tukemiseen liittyvä tavoite. Luokka muodostuu asioista, joilla mento-

rit (8/11) kuvasivat aktorin vahvuuksien ja voimavarojen löytämisen ja näkyväksi teke-

misen tukemista, aktorin itsenäisyyden tukemista tai aktorin tulevaisuutta koskevien 

tavoitteiden ja odotusten selkiyttämistä. Tiivistäen voisikin sanoa, että henkilökohtainen 

kasvu liittyy aktorin itsetuntemuksen kehittymisen tukemiseen ja vahvistamiseen, vaik-

kakaan mentorit eivät itse näitä sanoja käyttäneet. 

Henkilökohtaisen kasvun tavoitteeseen liittyvä aktorin oman persoonan ja voi-

mavarojen tunnistaminen ja kehittäminen liittyi esimerkiksi aktorin omien piilossa ol-

leiden kykyjen ja lahjakkuuksien löytämiseen. Eräs mentori kuvasi rohkaisseensa akto-

ria tuomaan omaa lahjakkuutta ja luovuutta enemmän esille: 
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”Myös toisen ihmisen voimavarojen löytäminen ja voimaannuttaminen olivat meillä tavoit-
teita. Voi olla, et omia voimavaroja ei pidä itse minään. Mutta mitkä voimavarat kaikissa 
ihmisissä on, kun he rupee niitä itse löytämään! Se toinen ihminen on peili. Esimerkiksi sel-
laiset, joille musiikki on luontainen lahja, saattavat ajatella, että kaikkihan osaa. Ja se ei 
suinkaan ole niin. Samoin sitten tässä mentorsuhteessa. Toinen sanoo, et mä nyt kirjoitin 
tommosia runoja vaan, ja se toinen sanoo, et näähän on loistavia. Niin kun tää munkin ak-
tor. Ihan loistavia tajunnan analysointeja, niin hän ei pidä niitä itte niin minään. Se on suu-
ri kynnys uskaltaa näyttää niitä toiselle. Siihen hän on saanut minulta mun mielestä roh-
kaisua. Itse hän on nyt mennyt kirjallisuuspiiriin ja saanut hyvää palautetta. Rohkaisemi-
nen sille luovuuden tielle, miksei voi käyttää ja ruokkia sitä omaa luovuutta. Ei se oo kiel-
letty.” (Nainen, 48) 

Henkilökohtainen kasvu eroaa ammatillisesta kehittymisestä juuri sen vuoksi, että se 

koskettaa työhön liittyvien tekijöiden sijaan aktorin henkilökohtaisia kykyjä ja lahjoja, 

joita hän saattaa käyttää suurimmaksi osaksi työn ulkopuolella. Kasvun tukemisessa on 

silloin tärkeämpää lähteä liikkeelle aktorin persoonasta eikä niinkään työtehtävästä. Eräs 

mentori kuvasi tavoitteen saavuttamista tällä tavoin:  

”En tiedä pystynkö mä sitten paljoa sellasta uutta ja ammatillista kasvua antamaan. Minul-
le se riittää, jos hän (aktori) kokee löyäneensä yhteyden itseensä, hänelle itselle tärkeissä 
asioissa.” (Nainen, 48) 

Tämä mentori oli tyytyväinen toimintaan, koska aktori koki löytäneensä yhteyden hä-

nelle itselleen tärkeisiin asioihin. Omien vahvuuksien löytäminen ja niiden kehittäminen 

ja yhteyden löytäminen omaan itseen ovat välillisesti yhteydessä myös ammatilliseen 

kehittymiseen ja työtehtäviin. Koska nykyään monia töitä tehdään oman persoonan 

avulla, omat kokemukset, omat kyvyt ja itsetuntemus ovat mukana kaikissa työtehtävis-

sä ja rooleissa. Tämän vuoksi eräässä mentorsuhteessa oli lähdetty liikkeelle ihmisenä 

olemisesta ja ihmisenä kasvamisesta:  

”Me lähdettiin siinä meidän suhteessa siihen ihmisenä olemiseen. Todettiin, että koulutus-
työtä tehdään paljon oman persoonan avulla. Loppujen lopuksi halusit tai et, niin oot per-
soonana vaikuttamassa niihin asioihin. Me ollaan monessa mukana ja työssä meillä on 
monenlaisia rooleja. Se, mikä niissä rooleissa on samaa, on se oma persoona. Se sieltä siir-
tyy roolista toiseen. Se oma reppu kulkee mukana.” (Nainen, 46) 

Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kasvaessa, positiiviset vaikutukset leviävät myös 

työminään. Henkilö kokee tyytyväisyyttä ja jaksaa myös työssä paremmin. Yksi mento-

ri kuvasikin suhteen tavoitteeksi henkisten voimavarojen ohella myös fyysisistä voima-

varoista huolehtimisen. Tämän näkökulman mukaan ammatillinen kehittyminen ja jak-

saminen ovat yhteydessä muuhun jaksamiseen. Henkilökohtaisen kasvun kuvattiin mah-

dollistuvan, jos mentorsuhteessa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena eikä rajoituta 

työtehtäviin liittyvään osaamiseen ja ammatissa kehittymiseen. Laajan lähestymistavan 

kuvattiin tuottavan myös erilaisia, pitkällä ajalla havaittavia, tuloksia.  
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”Jos mentoroinnilla halutaan saavuttaa kokonaisvaltaisempaa ja pidemmälle vaikuttavia 
juttuja, niin silloin kannattaa lähteä laajemmin liikkeelle. Uskon, että näin saadaan parem-
pia vaikuttavuustuloksia kuin ns täsmämentoroinnilla, jossa pystytään todentamaan, että 
nämä me ollaan käsitelty ja aktor on oppinut nämä asiat. Laajemman mentoroinnin tulok-
sia on vaikeampaa arvioida, koska tulos näkyy vasta jälkeenpäin. Esimerkiksi nyt aikuisena 
olen vasta ymmärtänyt isosiskolta lapsuudessa saamieni elämänohjeitten merkityksen.” 
(Nainen, 46) 

Henkilökohtaista kasvua oli tavoiteltu suhteissa jakamalla keskusteluissa niin aktorin 

kuin mentorin elämänkokemuksia ja pohtimalla elämänarvoja sekä tunteiden merkitys-

tä. Mentoreiden mukaan elämänkokemuksesta on löydettävissä aina jotain uutta ja siten 

kokemusten tarkastelu antaa uusia näkökulmia ihmisenä kehittymiseen. Koska arvot ja 

tunteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja vahvoja ihmisen toimintaan vaikuttavia asioita, 

niiden käsittelyn katsottiin sopivan mentorsuhteeseen, jossa tavoitteena on laaja-

alaisempi kehittyminen. Tällaisissa suhteissa oli pyritty aitoon ihmisen kohtaamiseen ja 

kokonaisvaltaiseen huomioimiseen.  

”Henkilökohtaisuuden taso vaihtelee mentorsuhteissa ja tavoitteet vaikuttavat siihen. Jos 
suhteessa on syvempää keskustelua ja mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin silloin mu-
kaan tulee arvojen ja tunteiden käsittelyä. Uskon, että onnistuessaan se kantaa pidemmälle, 
kun uskaltaa sanoa toiselle ihmiselle ihan rehellisesti, mitä ajattelee.” (Nainen, 46) 

Koska ihmisenä kehittyminen on laaja ja monimuotoinen prosessi, laajemman kehitys-

tavoitteen sisältävät suhteet olivat usein prosessimaisia ja lähtökohta osapuolten välillä 

oli hyvin tasa-arvoinen. Eräs mentori, jolle kehityksen laaja-alainen tukeminen oli suh-

teessa tärkein tavoite, kuvasi suhteen lähtökohtia tällä tavalla: 

”Me lähdettiin mentoroinnissa liikkeelle kumppanuudesta ja tasavertaisesta suhteesta, jos-
sa me jaetaan yhdessä kokemuksia. Tärkeintä ei oo päämäärä, vaan olla matkalla yhdessä. 
Me lähdettiin siinä meidän suhteessa tarkastelemaan ihmisenä olemista. Kyllä mentorsuh-
teessa voi kokonaisvaltaisesti tarkastella ihmistä. Se rooli antaa mahdollisuuden aika laa-
jaan kokonaisvaltaiseen ihmisyyden tarkasteluun.” (Nainen, 46) 

Sen lisäksi, että henkilökohtaisen kasvun tavoite piti sisällään aktorin voimavarojen 

etsimistä ja löytämistä, siihen kuului myös aktorin tavoitteiden ja tulevaisuuteen kohdis-

tuvien odotusten käsittelyä ja tarkentamista. Vaikka tämä tavoite piti sisällään aktorin 

tuleviin työtehtäviin liittyvää pohdintaa, pääpaino oli aktorin omien toiveiden ja tavoit-

teiden kartoittamisessa ja elämänpolun suunnittelussa. 

"Se koskee sitä, mihinkä hän haluaa kasvaa tässä työssä ja mitä hän haluaa siinä saavuttaa 
ja löytää. Sehän ei oo riippuvainen siitä, että onko hän työssä vai työttämänä tai missä 
työssä hän on, jos käsitellään sitä, miksi hän haluaa isona tulla. Silloin voin rohkaista niitä 
askelia, jotka ohjaa siihen suuntaan, mitä hän itse näkee ja löytää.” (Mies, 58) 
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Samanlaista elämäntilanteen ja tulevaisuuden kartoitusta sekä laaja-alaisen kasvun tu-

kemista liittyi mentorsuhteeseen, jossa tavoitteena oli nuorten itsenäisten valintojen tu-

keminen. Mentorin rooliin ei kuulunut ammatillinen neuvominen vaan taustatukena 

toimiminen, toiminnan kehittäminen aktoreiden rinnalla sekä aktoreiden rohkaiseminen 

omien näkemysten esittämiseen. Koska mentori toimi yhdessä nuorten kanssa ja asettui 

vertaiseksi, pystyivät aktorit mentorkeskusteluissa kertomaan omista tuntemuksista, 

ajatuksista, näkemyksistä ja odotuksista koskien tulevaisuutta ja tarvitsemaansa tukea.  

 

Yhteenveto henkilökohtaisen kasvun tukemisesta 

Tässä tutkimuksessa henkilökohtaisen kasvun tukeminen sisälsi aktorin voimavarojen 

tunnistamista ja kehittämistä, aktorin omien tavoitteiden käsittelyä ja tarkentamista sekä 

aktorin itsenäisten valintojen tukemista. Näihin tavoitteisiin oli pyritty käsittelemällä 

mentorin ja aktorin elämänkokemuksia, elämänarvoja sekä tunteiden ja fyysisyyden 

merkitystä. Tunteiden ja elämänarvojen pohtimista kuvanneet mentorit olivat kaikki 

(4/11) yli 45- vuotiaita naisia. Muuta yhtenäisyyttä haastateltavien väliltä ei ollut löy-

dettävissä.  

Henkilökohtaisella kasvulla katsottiin olevan yhteys aiemmin kuvattuun (7.2.1) 

ammatilliseen kehittymiseen siten, että voimistuessaan ihmisenä, aktori tuntee olevansa 

myös työntekijänä vahvempi. Esimerkiksi verkkokeskustelussa tuotiin esiin, ettei ole 

olemassa alaa, jossa työntekijän kehittyminen ihmisenä ei olisi tarpeen. Henkilökohtai-

sen kasvun tavoite sai muussakin muodossa tukea verkkokeskustelusta, jossa todettiin 

mentoroinnin olevan apuväline oman elämänpolun suunnittelussa. Niin haastatteluissa 

kuin keskustelussakin tuotiin esiin, että mentorin roolissa tärkeitä ovat vuorovaikutus-

taidot sekä taito kohdata ihminen. Verkkokeskustelussa näiden taitojen katsottiin kuulu-

van ihmisosaamiseen (vrt. asiaosaaminen). 

Henkilökohtaisen kasvun tavoite on samansuuntainen mentorkirjallisuudessa 

(mm. Kram 1983; Scandura & Williams 2001; Eby 1997) kuvatun mentoroinnin psy-

kososiaalisen funktion kanssa. Kirjallisuudessa on kuvattu psykososiaalisen funktion 

sisältävän mm. keskustelua henkilökohtaisista asioista ja ongelmista ja sen on katsottu 

edistävän itsetunnon ja kompetenssin tunteen vahvistumista (Scandura & Williams 

2001; Kram 1983; Eby 1997). Tässä tutkimuksessa kaikki henkilökohtaisen kasvun tu-

keen liittyvät asiat ovat luonteeltaan henkilökohtaisia ja edistävät itsetuntemusta sekä 

itseluottamusta. Koska haastatteluissa tuli esiin tunteiden ja arvojen pohdinta, voidaan 
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tulosten katsoa saavan tukea myös Awayan ym. (2003) tutkimuksesta, jossa mentorin 

todettiin vaikuttavan aktorin emotionaaliseen hyvinvointiin. 

7.2.3 Tavoitteena organisaation ja työn kehittäminen 

Kolmanneksi mentorsuhteen tavoitteeksi erottui organisaation ja työn kehittäminen. 

Tämä tavoite erosi muista tavoitteista, koska huomio kohdistuu siinä selkeästi enemmän 

organisaation toiminnan kuin suoranaisesti aktorin kehittymiseen. Yhteensä viiden men-

torin kuvaukset toiminnan tavoitteista liittyivät organisaation ja työn kehittämiseen tai 

yleiseen työilmapiiriin parantamiseen. Yhden mentorin kuvauksessa, painotus oli selke-

ästi tässä tavoitteessa. Muiden neljän mentorin kuvauksissa viitattiin usein myös kah-

teen aiemmin kuvattuun (7.2.1, 7.2.2) tavoitteiseen. 

Organisaation kehittämiseen selkeimmin tähtäävä mentori kuvasi suhteensa 

poikkeavan normaalista mentorsuhteesta. Mentorilla oli suhteessa ollut aktiivinen rooli 

ja toiminnan tavoitteena oli aktiivinen organisaation ja toimintatapojen kehittäminen. 

”Kyllähän sä huomaat, että mun rooli on tässä ollut aika aktiivinen. Kyllä mä itte näen tä-
män tärkeänä, että pitää yrittää organisaatioon löytää joku työskentelytapa. Uudistusta 
oon pyrkinyt tuomaan tänne. En minä usko, että tänä päivänä mikään toiminta on sellasta, 
ettei edistä organisaation toimintaa. Sillä ei muuten ole elämän mahdollisuuksia sellaisilla. 
Se lopetetaan pian, jos sellaista tehdään. Eikö näin?” (- -) Kysymys mentoroinnissa on, että 
asiaan haetaan ratkaisua. Onko se pulma vai pienempi asia, mutta kuitenkin siihen liittyy 
se ratkaisun etsiminen. Jos ajatellaan ihmisenä kehittymistä, mentoroinnissa annetaan 
mahdollisuus keskusteluun ja kuullaan sitä. Ja yleensä kun se työhön liitetään, niin haetaan 
sitä ratkaisua johonkin. Koska se työhön liittyy, niin siitä tulee jotenkin aktiivinen.” (Mies, 
50) 

Mentorin mukaan toiminnalla, joka ei tue organisaation kehittymistä, ei ole jatkuvuuden 

mahdollisuuksia eikä sitä tueta. Sen vuoksi hänen mentorrooliinsa on kuulunut aktiivi-

nen työn kehittäminen ja ratkaisujen etsiminen.  

Yksilö- ja organisaatiotason näkökulmat yhdistyivät myös kuvattaessa, että 

mentoroinnissa on tavoitteena kehittää ihmistä ja sitä kautta työtä ja koko ammattikun-

taa. Mentoroinnin avulla voitaisiin esimerkiksi luoda jatkuvuutta nuoren ammattikunnan 

sisälle.  

”Oon vuodesta -86 ollut tällä alalla ja mä oon tän alan dinosauruksia. Koska vasta 25 
vuotta on ollut koulutusta tähän ammattiin Suomessa, me ollaan suht nuori ammattikunta. 
Mua on koko ajan harmittanut, että tieto on yksittäisissä ihmisissä vain. Se ei asu missään 
organisaatiossa, eikä kenenkään muistiin se sitten jää. Meillä ne ihmiset ei lähde eläkkeel-
le, vaan ne lähtee ihan muihin hommiin. Tämä työ on tällainen läpikulkuammatti, koska tää 
on niin rankka. Se on ollut rankka sen takia, että ei oo mitään mihin kiinnittyä. Ihmiset on 
tehnyt yksin sitä, ja silloin myöskään se yhteinen muisti, mikä pitäisi ammattikunnalle kehit-
tyä, niin sitä ei jää minnekään. Ei oo sitä fyysistä paikkaa, mihin niitä asioita vois tuoda. Ei 
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ole sitä työyhteisöä, jossa asioita vois jakaa yhdessä. Mulle mentorointi merkitsee sitä, että 
sen avulla organisaation yhteinen muisti voi kehittyä ja voidaan kehittää ihmistä ja sitä 
kautta sitä työtä, alaa, ammatillisuutta ja työn sisältöjä.” (Nainen, 37) 

Organisaation kehittämiseen liittyi myös tavoite, jossa mentorit halusivat vaikuttaa or-

ganisaation ja työelämän ilmapiiriin ja sitä kautta työntekijöiden hyvinvointiin. Erään 

mentorin mukaan ilmapiiri työelämässä on viime vuosina kiristynyt ja työntekijöiden 

väliltä puuttuu auttamisen halu.  

”Oon miettinyt, että miten paljon ihmiset tarvitsis tällaista tukea. Itsekin oon nähnyt sitä 
tietynlaista hätää, mitä työyhteisössä on. Työyhteisöissä se on koventunut. Ihmisestä saa-
taisiin irti työyhteisössä aika pienellä, jos sillä olis joku tietty tyyppi, jolta se voi mennä ky-
symään. Jos tietoa pihdataan ja sanotaan, et kyllä sä oot nyt aivan omillasi jo… Muutos ei 
niinkään ole tapahtunut siinä, miten työ tehdään, vaan miten ne ihmiset on sosiaalisissa 
kuvioissa. Vertaan ihan 15-20 vuotta sitten olleeseen tilanteeseen, mitä olen opiskeluajan 
jälkeen nähnyt ja tarkkaillut. Nyt se on sellasta individualismia. Jos sellaiseen tuen antami-
seen voi kouluttautua, niin haluaa identifioida itseni, minä olen sellainen, joka haluaa aut-
taa, kyllä meitä täytyy olla muitakin.” (Nainen, 48) 

Mentorit kuvasivat myös että mentoroinnin avulla voitaisiin ymmärtää työntekijöiden 

yksilöllisiä tarpeita ja saataisiin koko yhteisö toimimaan paremmin. Tällä olisi vaikutus-

ta ilmapiiriin, mutta myös siihen, että työntekijät tekisivät työnsä tehokkaammin. 

”Ymmärrettäis, että jotkut vaatii perehdytyksen jälkeen enemmän sitä peräänkatsomista ja 
otettais huomioon se ihminen, joka siinä vieressä on. Se on kuitenkin heidän työkaveri ja he 
joutuu sen kanssa mahollisesti oleen 15-20 vuotta päivittäin siinä samassa yhteisössä. Että 
se yhteisö saataisiin toimimaa mahollisimman hyvin, vaatii just sen, että annetaan sitä ai-
kaa, ylimääräistäkin aikaa. Sitä myöten saadaan tuottava työntekijä mahdollisimman 
pian.” (Mies, 36) 

 

Yhteenveto organisaation ja työn kehittämisestä 

Haastatteluaineiston sekä verkkokeskustelun perusteella kolmanneksi erilliseksi mento-

roinnin tavoitteeksi nostettiin organisaation ja työn kehittäminen. Tämä luokka muodos-

tettiin mentoreiden kommenteista, jotka liittyivät aktiiviseen työn tai ammattikunnan 

kehittämiseen sekä työyhteisön ilmapiirin parantamiseen mentoroinnin avulla. Tämän 

tavoitteen ottivat haastattelussa esille molemmat alle 40-vuotiaat mentorit sekä kaikki 

haastatteluun osallistuneet miehet (3/11). Yksikään terveydenhuolto- tai kasvatus- ja 

opetusalalta ei nostanut tätä tavoitetta erityisen tärkeäksi.  

Organisaationäkökulma on ollut mentorkirjallisuudessa mukana, ja on esitetty 

(Chao 1997), että ura- ja psykososiaaliset funktiot voivat johtaa organisaation kannalta 

tärkeisiin asioihin kuten tavoitteelliseen urasuunnitteluun ja työtyytyväisyyteen. Aiem-

missa tutkimuksissa organisaationäkökulmaa ei ole kuitenkaan nostettu mentoroinnin 

tavoitteeksi urafunktion ja psykososiaalisen funktion rinnalle.  
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7.2.4 Yhteenveto mentoroinnin tavoitteista  

Tässä tutkimuksessa mentoroinnin tavoitteiksi määriteltiin ammatillisen kehittymisen 

tavoite (8/11), henkilökohtaisen kasvun tavoite (8/11) sekä organisaation ja työn kehit-

tämisen tavoite (5/11). Suurin osa (7/11) haastatteluun osallistuneista mentoreista kuva-

si useampaa kuin yhtä tavoitetta. Mentoreita, joiden haastatteluista löytyi kuvauksia 

yhden (4/11) tai kahden (4/11) tavoitteen kuvausta oli molempia neljä. Niitä mentoreita, 

jotka kuvasivat kaikkia kolmea tavoitetta, oli kolme. Tämän mukaan useissa suhteissa 

esiintyy useampia tavoitteita samanaikaisesti.  

Mentorit kuvasivat ammatillisen kehittymisen ja henkilökohtaisen kasvun ta-

voitteiden olevan päällekkäisiä. Mentoreiden mukaan aktorin kehittyessä laajemmin 

ihmisenä, vaikutukset ulottuvat myös ammatilliseen minään saakka. Koska nykyään 

monissa ammateissa toimitaan käyttäen omaa persoonaa työvälineenä, on mentoreiden 

mukaan tärkeää tukea myös aktorin laajempaa kehittymistä. Ne mentorit, jotka halusivat 

rajata mentoroinnin koskemaan vain ammatillista puolta, perustelivat rajausta sillä, että 

he haluavat pitää työelämän ja muun elämän toisistaa erillään: työelämä vie helposti 

vapaa-ajan, jos sen sille antaa.  

”Oon vakuuttunut, että kun kehityn ihmisenä, niin kehityn myös ammatillisesti. Koska työs-
säkin on oma persoona läsnä, niin et sä voi irrottaa niitä toisistaan. Ei sitä ajattele, että nyt 
olen työihminen ja nyt vapaalla ja nyt otan nämä kyvyt käyttöön. Ne on voimakkaasti sidot-
tu ihmisenä olemiseen. Luulen, että vaikka mentorointia rajaisikin, niin se on laajempi.” 
(Nainen, 53) 

”Vaikka mentorsuhteessa aika isoja elämänarvoja käsitellään, se on kuitenkin se mikä liit-
tyy työhön. Haluan muutenkin aika tarkkaan pitää rajaa työn ja sen muun elämän välillä, 
koska tää työ veis vapaa-ajankin, jos sen sille antais. Siihen on pakko vetää rajoja.” (Nai-
nen, 48) 

Useat mentorit kuvasivat, että mentoroinnilla on laajoja organisaatioon ja yhteiskuntaan 

ulottuvia vaikutuksia, mutta vain viisi haastatelluista esitti aktiivisesti toimivansa asian 

puolesta. Tämän vuoksi organisaation ja työn kehittäminen nostettiin kolmanneksi ta-

voitteeksi.  

Mentorointia käsittelevissä tutkimuksissa on yhtenä mentorin päätyyppinä ku-

vattu roolimallina toimiminen, joka tarkoittaa että aktori kunnioittaa ja ihailee mentoria 

ja saattaa ottaa häneltä vaikutteita (Scandura & Raggins 1993; Scandura & Williams 

2001). Tässä tutkimuksessa mentorit eivät itse juurikaan kuvanneet toimivansa rooli-

malleina. Tosin luvussa kuusi, jossa käsitellään mentoreiden omien mentorhahmojen 
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merkitystä, mentorit kuvasivat omien mentorhahmojen toimineen roolimalleina heille. 

Tämä onkin ehkä mentoroinnin alue, jota mentorit eivät itse välttämättä tiedosta kovin 

hyvin. 

7.3 Mentorin oppimis- ja kehittymismahdollisuudet mentorsuhteessa 

Aktorin kehittyminen on mentoroinnoin tärkein tavoite ja myös tutkimuksissa on yleen-

sä tarkasteltu aktorin oppimista. Koska mentorin oppimista ei yleensä ole kuvattu, tässä 

tutkimuksessa haluttiin tarkastella mentorin toimintaa oppijana. Voi ajatella, että mento-

rina ei voi koskaan olla valmis ja että jokainen mentorsuhde kehittää mentorin näke-

myksiä mentoroinnista. Tämän vuoksi tutkimuksessa haluttiin tarkastella sitä, kokeeko 

mentori kehittyvänsä suhteessa ja jos kokee niin missä asioissa.  

7.3.1 Mentori oppijana 

Kaikki mentorit (11/11) kuvasivat oppineensa mentorsuhteen ansiosta myös itse. 

Useimmat (7/11) mentoreista pitivät mentorin oppimista melkeinpä itsestään selvänä 

asiana. Mentorit kuvasivat suhdetta kasvun paikaksi, jossa mentori saa pienin panoksin 

upeaa osaamista myös itselleen. Optimistisimmin mentorin oppimiseen suhtautui men-

tori joka kuvasi, että mentorsuhdetta, jossa mentori itse ei oppisi, ei voi olla edes ole-

massa. 

”Uskon, ettei voi olla mentorsuhdetta, jossa mentor ei opi, jos hän itse on avoin ja vas-
taanottavainen ja osaa kuulla sen toisen kysymykset avoimesti. Ettei mennä kysymys-
vastaus-tyyliin, että vähän mietitään niitä asioita yhdessä. Varmasti saa paljon siitä.” (Nai-
nen, 52) 

”Mun mielestä opettajankin työssä pitäis pyrkiä sellaiseen kasvun mahdollisuuteen. Mento-
rointihan on itselle hurja kasvunpaikka. Se ei koske pelkästään sitä aktoria, vaan se on aina 
suhteessa ihmiseen. Jos oppii luottamaan ja näkemään sen toisen tavan ajatella, niin sehän 
on niin valtava rikkaus itselle, kun näkee että maailmaa nähdään niin monien erilaisten 
silmälasien kautta.(– –) Tavallaan pienin panoksin saa aivan upeeta osaamista itselleen.” 
(Nainen, 53) 

Muutamat (4/11) mentorit epäröivät, kun haastattelun kuluessa mentorin oppiminen 

nousi esiin. Heidän kokemuksen mukaan mentori ei välttämättä opi eikä hänen tarvitse-

kaan oppia suhteessa. Kuitenkin nämäkin mentorit kuvasivat oppineensa jotain omissa 

mentorsuhteissaan. 
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”En tiedä saako siitä välttämättä, ku se kuiteski on se suuntaus aktoriin päin, mutta…Kyllä 
mä oon saanu ihan hyviä ideoita tältä mun aktorilta, kun hän on niin aktiivinen. Hän on ai-
ka poikkeuksellinenkin, koska hänellä on kuitenki pitkä työkokemus takanaan. Hänellä on 
paljon näkemystä eri alueilta, joissa minä en sitten taas oo ollut.” (Nainen, 48) 

”En mä odottaisi, että mä saisin mitään. Kaikki mitä sieltä tulee niin on positiivista…Se 
kuitenkin lähtis siitä, että haluaa perehdyttää, ohjata. Kaikki mitä siitä saa, niin son sitä 
palakkiota. Jos odottaa, että saa työnsankarin merkin, niin se on väärillä linjoilla sitten.” 
(Mies, 36) 

Vain yksi mentori kuvasi erästä mentorsuhdetta, jossa hän ei ollut kokenut oppineensa 

juuri mitään. Tässä suhteessa hän kuvasi olleensa täysin antavana osapuolena. 

 

Mentorit kuvasivat oppimista monin eri tavoin. Vastauksista löydettiin kaksi päälinjaa, 

johon oppiminen näytti liittyvän. Mentorit (5/11) kuvasivat oppineensa aktoreiltaan uu-

sia tietoa ja taitoja tai saaneensa aktorilta hyviä ideoita. Tällaiset uudet tiedot ja ideat 

sisälsivät työhön liittyviä asioita. Laajemmin mentorit (10/11) kuvasivat kuitenkin sitä, 

että he olivat oppineet suhteen johdosta paljon itsestään. Tällaiseen oppimiseen oli liit-

tynyt oman toiminnan reflektointia ja omien taitojen ja kokemusten arviointia.  

 

Uusien asioiden oppiminen aktorilta 

Viiden mentorin kertomuksesta tuli esiin, että he olivat oppineet omalta aktorilta uusia 

asioita ja tapoja, saaneet uusia ideoita ja ajatuksia tai neuvoja. Aktorilla voikin olla mo-

nia taitoja, tietoa tai näkemystä, joka saa mentorin oppimaan ja oivaltamaan asioita. 

”Aktorikin voi todella väläyttää joitain asioita, mitä ei tulisi itse ajatelleeksi. Kyllä sitä 
voimaannuttamista tulee molemmin puolin. (– –) Kauheen iso, hieno asia, niin kuin tuhkas-
ta timantti nousi.” (Nainen, 48) 

Oppimisen kuvattiin olevan mahdollista, oli aktori sitten kokeneempi tai ihan uusi työn-

tekijä. Mentori, jolla oli erittäin laaja kokemus järjestötyöstä, mutta joka oli toiminut 

nykyisessä järjestössä paljon aktoreitaan lyhyemmän ajan, kuvasi oppineensa aktoreiden 

avulla uusia tietoja organisaatiosta. Muutamat mentorit puolestaan kuvasivat, että uusi 

työntekijä mahdollistaa oppimisen tuodessaan mukaan omia erilaisia tapoja ja näke-

myksiä.  

”Kun uuden ihmisen kanssa tekee töitä ja käy näitä keskusteluja, niin hänhän tuo aina jo-
takin uutta. Uusia näkökantoja ja mielipiteitä, uusia asioita, erilaisia tapoja. Se on ihan 
mielenkiintoista ja ihan tervettä itellekin välillä vähän miettiä, että hetkinen mites tää juttu 
oikein olikaan.” (Nainen, 48) 
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Mentorsuhteen avulla mentorit olivat lisäksi pystyneet rakentamaan ja kehittämään ver-

kostoja ja suhteita sekä saaneet konkreettista ohjausta aktorilta esimerkiksi atk-asioissa.  

Näissä esimerkeissä tulee esiin mentorsuhteen vastavuoroinen luonne. 
 

Omasta itsestä oppiminen reflektoinnin avulla 

Konkreettisempien tietojen ja taitojen ohella mentorit (10/11) kuvasivat oppineensa 

suhteen myötä uutta omasta itsestään. Tähän sisältyi omaan osaamiseen ja kokemukseen 

liittyviä oivalluksia ja uusien asioiden löytämistä omista toimintatavoista tai ohjaamis-

tyylistä. Tällainen oppiminen oli mahdollistunut tarkastelemalla ja reflektoimalla omaa 

toimintaa ja kokemuksia. Koska mentori pyrkii tekemään omaa osaamistaan aktorille 

näkyväksi, pitää mentorin analysoida ja pohtia omaa osaamista ja omia kokemuksia. 

Tällaisen pohdinnan johdosta mentorit (4/11) olivat oppineet tunnistamaan omaa osaa-

mista sekä pohtimaan ja tulkitsemaan omaa kokemusta. Oppimisen kuvattiin kosketta-

van mentoria hyvin laaja-alaisesti. 

”Mentoroinnin yks hyvä asia on se, että siinä voi tarkastella kaikkia näitä asioita siitä ko-
kemuksesta. Siinähän tulee läsnäolevaksi tunteet ja koko persoona ja erilaiset viestintäta-
vat, opit tulkitsemaan sieltä… Musta se on pohdiskelua, asioiden jäsentelyä, analysointia. 
Se luo uutta näkemystä, uutta osaamista itsestäänkin, omista teoista ja toisenkin tekemisis-
tä.” (Nainen, 53) 

Mentoreiden kertomuksista käy ilmi, että he ovat oivaltaneet uusia asioita verratessaan 

omia oppimiskokemuksia aktoreidensa kehittymiseen ja oppimiseen. Muiden oppimista 

ohjatessa mentori voi muistella omia kehitysvaiheitaan ja pystyä jopa palaamaan omaan 

kokemukseen. Omiin oppimiskokemuksiin palaamisen ja kokemuksen tulkitsemisen 

kuvattiin olevan ravistelevaa.  

”Ihan mentor kuin mikä tahansa oppimisen ohjaaja saa hirveen paljon siitä. Se joka kerta 
ravistelee. Niin mainioita esimerkkejä olis siitä, miten ihmiset on eri tasoilla ja mulle tulee 
niitä ihmisiä. Siinä kohdalla aina tajuaa, että miten mä oon voinut unohtaa tän asian. Mi-
ten mä oon voinut unohtaa näin tärkeitä asioita sieltä alusta. Ihmiset oikeesti menee niitä 
portaita. Se on aina ollut tosi positiivinen asia työnoppijoitten ohjaamisessa.” (Nainen, 37) 

Eräs mentori kertoi, että on opettavaista huomata, että itsekin on aikanaan joutunut 

opettelemaan nyt jo itsestään selviltä tuntuvia asioita.  Seuratessaan aktorin kehittymistä 

ja reflektoidessaan samalla omia oppimiskokemuksia, mentori voi huomata oppineensa 

asioita eri tavoin kuin aktori.  

”Yritän avoimin mielin kuunnella sitä ja siinä alkukeskustelussa käydään läpi se, että se 
prosessi on vastavuoroista. Kyllä mä opin siinä ihan samalla lailla. Joistakin asioista tulee 
niin itsestään selviä, kun vuos kausia tekee. Sit kun näkee, että ne alottaakin sen saman 
ihan alusta. Siinä tulee ihan oivalluksen tunne siitä, että mä oon tän oppinut myös joskus, 
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mutta myös siitä, että hei tossa vaiheessahan se ei mennytkään ihan samalla lailla. Mäkin 
vähän katson, mitenkä mä teinkään tän asian sillon. Sitä kautta oppimista tulee myös niin 
päin.” (Nainen, 48) 

Mentorit (5/11) kuvasivat oppineensa mentoroidessaan reflektoimaan ja kyseenalaista-

maan myös omia nykyisiä toimintatapoja ja ajatuksia. Koska mentorsuhteessa pohditaan 

työtä monista eri näkökulmista ja aktori tuo esiin omia mielipiteitään ja näkökulmiaan, 

on mentoreiden tarkasteltava ja kyseenalaistettava monia rutiineiksikin muodostuneita 

toimintatapoja. Aktoreiden kerrottiin kyselevän mentoreilta perusteluja eri toimintata-

voille, jolloin mentori joutuu ääneen perustelemaan toimintaansa eri tilanteissa. Lisäksi 

aktoreiden kerrottiin kyseenalaistavan monia asioita, joita mentorit itse pitävät itses-

täänselviyyksinä. Tällaisia tilanteita kuvattiin pysähdyksen paikoiksi, joissa mentori 

joutuu oppimaan tai perustelemaan asioita itselleen uudelleen. Tämä pakottaa myös 

etsimään uutta tietoa.  

”Siinä tulee uusia asioita, uusia oivalluksia näiltä uusilta ihmisiltä. Myös sitten sillä lailla 
uutta, että kun he terveesti kyseenalaistaa välillä, että miksi sä teet noin? Valmiiksi opittuja 
asioita joudun uudelleen oppimaan tai perustelemaan tarkemmin myös itselleni. Onks tämä 
asia tosiaan näin? Sit mun täytyy välillä hakea tietoa, et mistä mulle on tullu tämmönen kä-
sitys tai tämmönen tapa, että onko se oikein vai ei.” (Nainen, 48) 

”Musta on ollut itelleni aina hirveen antosaa sellainen, että kun tulee aivan ulkopuolinen 
ihminen, joka näkee asiat aivan toisin ja kyseenalaistaa pientä yksityiskohtaa miksi tää pu-
helin pitää olla tässä- tyyliin. Ihmisille tulee arkirutiineissa niin paljon asioita, mihin ei 
kiinnitä huomiota. Ne on hyviä pysähdyksen paikkoja, että onko tässä tosiaankaan mitään 
järkeä, mitä tehdään. Vois omaa työtäänkin vaikka rationalisoida.” (Nainen, 52) 

Mentorit kuvasivat, että vuosien mittaan työtapoihin syntyy rutiineja. Tällaisten rutii-

ninomaisten toimintatapojen kyseenalaistamista mentorit pitivät erittäin tärkeänä. Asiat 

ja olosuhteet ovat saattaneet vuosien varrella muuttua siten, että aiemmin luodut tavat 

eivät välttämättä ole enää toimivimpia.   

”Oikeesti aidosti haluan oppia uusia asioita. Näissä konkreettisissa asioissa ei ehkä niin 
paljon, koska ne on jo vuosien varrella oppinut, mutta näissä toimintatavoissa sit vaan täy-
tyy ruveta uudelleen miettimään. Kyllä joskus on aika kulkenut ohite sen, mitä mä oon tässä 
vuosien varrella oppinut. Ihmiset ja asiat ja olosuhteet on muuttuneet ja nyt kannattaa uu-
delta kannalta katsoa tätä asiaa.” (Nainen, 48) 

Mentoreiden mukaan normaalissa työpäivässä ei ole tilaa eikä aikaa pohtia omaa työs-

kentelyä ja toimintaa työntekijänä. Mentorointi tarjoaakin erityisen mahdollisuuden 

pysähtyä miettimään omaa toimintaa työntekijänä. Työelämän kiireen keskellä mento-

rointi on heidän mukaan väylä laajemman itsetuntemuksen ja ymmärryksen kasvuun.  

”Kyllä mulla on voimakkaana se oman ymmärryksen lisääntyminen, koska siinähän mä py-
sähdyn pohtimaan. Tän päivän työelämä on niin hektinen. Et sä täällä voi, ku sä tuut kah-
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deksaksi, tietysti sä pohdit niitä työasioita, mut…Mentorointi on paikka, jossa mä oikeesti 
mietin, että mitä mä teen ja minkälainen työntekijä mä oon ja miten mä asioita päätän ja 
ongelmia ratkaisen. Ei sitä täällä arjessa tuu kauheesti pohdittua, ellei tee jonkun mokan 
tai tulee joku hyvä oivallus. Se on paikka pysähtyä.” (Nainen, 53) 

Mentorsuhteen johdosta ymmärrys omaa työtä ja työnantajaa kohtaan oli myös lisään-

tynyt. Jos mentori ja aktori ovat eri organisaatioista, voi kokemuksia vertailemalla syn-

tyä uusia näkökulmia omaa organisaatiota kohtaan. Eräs mentori kuvasi oppineensa 

arvostamaan omaa esimiestä uudella tavalla. 

”Se opetti myös sellaisen, että on hirveen tervettä keskustella toisen organisaation edusta-
jan kanssa työstään. Mä aloin arvostaa omassa organisaatiossa asioita, joita mä olin pitä-
nyt itsestäänselvyytenä. Kun kuulin, että aktorin esimies oli surkea antamaan tukea ja pa-
lautetta, niin omaa esimiestä alkoi arvostaa enemmän. Hänen arvon huomasi sitten siinä. 
Miten paljon oma esimies arvostaa minua ja antaa tukea ja koulutuksia. Musta siinä kir-
kastui monia asioita. Antoisa suhde se oli.” (Nainen, 46) 

Monet mentorit viittasivat siihen, että suhteessa tarkastellaan mentorin kokemuksia ja 

osaamista, mutta kaksi mentoria korosti erityisesti, että mentori joutuu pohtimaan omia 

arvojaan ja omaa työhistoriaansa sekä tunnistamaan omaa osaamistaan. Tämän pohdin-

nan kuvattiin syventävän itsetuntemusta sekä herättävän pohdintaa omista vaikuttimista 

ja omista tarpeista.  

Mentoreista kuusi (6/11) kertoi oppineensa suhteen johdosta uusia asioita oh-

jaamisesta tai omasta ihmiskäsityksestä. Mentorit olivat havainneet pystyvänsä oikeasti 

olemaan aktorin tukena ja osaavansa tehdä aktorille oikeanlaisia kysymyksiä. Eräs men-

tori kuvasi pystyvänsä mentorointitilanteissa tarkkailemaan itseään ulkopuolelta.  

”Se on oikeestaan niitä asioita, joita tapahtuu metatasolla. Oon omassa työssäkin rankkee-
rannut itseni siihen korkeimpaan lokeroon, että työtä tehdessä voi jo itseään tarkkailla ul-
kopuolelta. En tiedä onko siitä jo joku seuraava taso, mutta mä oon siellä ollut jo useam-
man vuoden. Pystyn muistamaan niitä asioita jälkeenpäin, myös ohjatessa ja opettaessa. 
Opettaessa vähän huonommin, koska sitä mä oon tehnyt vähän vähemmän. Ohjauskeskuste-
lussa mä pystyn katsomaan, että nyt mä löysin älyttömän hyvän yleistyksen ja nyt tää juttu 
meni putkeen. Vaikken mä aina sanokaan sitä ääneen, se on se asia mikä tuo mulle nautin-
toa. Tajuan, että näillä on järjestys ja näin se menee. Nyt mä olen hiffannut sen. Oivalluk-
set on niitä, jotka ruokkii siinä valtavasti.” (Nainen, 37) 

Ohjaustaitojen kehittymiseen liittyy myös se, että jotkut mentorit kertoivat oppineensa 

mentorsuhteessa omasta ihmiskäsityksestä. Eräs mentori kuvasi, että oli omassa työs-

sään unohtanut, millä tavalla haluaa, että toista ihmistä lähestytään. Mentoroinnin ansi-

osta hän oli pystynyt selkiyttämään ihmiskäsitystään uudelleen. Mentori koki nyt ym-

märtävänsä entistä paremmin, että kaikki ohjaustilanteet vaativat ihmisen kokonaisen 

hyväksymisen. Toinen mentori puolestaan kertoi oppineensa suhteen aikana, että men-

torin on tärkeä huomioida aktorin tausta ja ikä sekä oppimistyyli. Vaikka tutkimuksessa 
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ei erityisesti keskitytty siihen, miten mentorit ovat kehittyneet mentorina suhteen aika-

na, nämä muutamat esimerkit valottavat mentorin kehittyvän ohjaajana mentoroinnin 

ansiosta.  

7.3.2 Mikä edistää mentorin oppimista? 

Kuvatessaan omaa oppimistaan mentorsuhteessa mentorit nostivat esiin muutamia asioi-

ta, joiden katsoivat tukevan oppimista. Tällaiset asiat liittyivät joko mentorsuhteen vuo-

rovaikutukseen, vastavuoroisuuteen tai toisen osapuolen erilaisuuden hyväksymiseen. 

Mentorin kuvattiin saavan suhteesta paljon enemmän, jos hän lähtee suhteeseen aidosta 

kiinnostuksesta ja halusta sekä toimii vuorovaikutuksessa avoimesti ja on aidosti läsnä 

mentorointitilanteissa.  

”En tiedä, että kannattaako ihmissuhteita yrittää tehostaa. Mä uskon, että maltti on valttia 
mentoroinnissa, että edetään sopivan hitaasti ja, että siihen ylipäätään on aito kiinnostus ja 
halu. Silloin siitä saa varmasti molemmat kaikista eniten. Tai ainakin minä koen paljon 
saaneeni.” (Nainen, 46) 

”On läsnä mentortapaamisissa aidosti eikä kato kelloa, vastaa puhelimeen tai muuta niin 
kuin nykyään, kun kaikki on hirveen kiireisiä. Jos läsnäolevuus kärsii, niin se vaikuttaa sii-
hen, mitä siitä saa.” (Nainen, 46) 

Vuorovaikutuksessa aito kuuleminen ja asioiden pohtiminen yhdessä aktorin kanssa 

koettiin tekijöiksi, jotka edistävät mentorin oppimista. Kuuntelemisen ja tilan antamisen 

kerrottiin olevan yllättävän vaikeaa. Siitä huolimatta mentorsuhteen koettiin olevan 

esimerkiksi luentomuotoiseen opetukseen verrattuna paljon rikkaampi tapa oppia. Erään 

mentorin mukaan mentorsuhteessa osapuolet keskittyvät tilanteeseen paremmin ja yh-

dessä käsitellyt asiat jäävät hyvin muistiin. 

”Kun tietää, että voi kaks päivää luennoilla istua ihan puutuneena ja kaikki menee suurin 
piirtein ohi. Vuorovaikutussuhteessa sen sijaan muistaa, mitä on itte puhunut ja mitä toinen 
on puhunut. Kuiteskin sitä intensiivisesti keskittyy, eikä muista kelloo kattoo.” (Nainen, 53) 

Mentorsuhteen vastavuoroisuutta kuvasi erityisesti kuusi (6/11) mentoria. Nämä mento-

rit korostivat, että mentorsuhteessa niin aktori kuin mentori voi oppia. Vaikka mentor-

suhteessa pyritään edistämään aktorin kehittymistä, ei sen tarvitse silti perustua siihen, 

että mentori on ainoastaan antavana osapuolena.  

”Odotan, että muut jakavat omia kokemuksiaan mun kanssa, että mä saisin sitte siitä myös 
itse apua. (– –) Ja siten tää mentorointi on kasvun mahdollisuus myöskin minulle. Siinä al-
kukeskustelussa käydään läpi se, että prosessi on vastavuoroista. Sillä tavalla antaa mah-
dollisuuksia myöskin minulle itelleni.” (Nainen, 48) 
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”Mä halusin, että me ollaan tasavertaisia ja kumppaneita ja se opetti mulle semmosen, että 
näinkin mentorointi toimii hyvin, jos siihen on molemmat kypsiä ja valmiita. Ei tarvi olla 
niin, että mentor antaa ja aktor saa. Se voi olla vastavuoroista.” (Nainen, 46) 

Vastavuoroisuuden katsottiin olevan mahdollista, jos myös aktorit pystyvät tuomaan 

omia mielipiteitä ja näkemyksiä keskusteluun ja molemmat osapuolet ovat valmiita vas-

tavuoroiseen suhteeseen. Mentoreista kaksi kertoi, että vastavuoroisuutta oli syntynyt 

enemmän aktorin kanssa, jolla työkokemusta oli jo ehtinyt kertyä.  

”Sitä on ollu tämän mun ensimmäisen mentorsuhteen kanssa, että joskus hän soittaa, kun 
on tottunut siihen, ja kysyy että miten sä näkisit tän asian (– –). Tosin nyt se on tavallaan 
vastavuoroistakin, kun hän on ollut niin kauan töissä. Välillä kyllä ihan mulle itellekin he-
rättää ajatuksia, että hetkinen olisko mullakin jotain tarkistamisen paikkaa ajattelussa tai 
näkökulmassa tai jossakin.” (Nainen, 48) 

Toisaalta kuitenkin kuvattiin, että vastavuoroisuutta voi syntyä myös eri sukupolviin 

kuuluvien osapuolten välillä ja vaikkei aktorilla olisikaan paljoa kokemusta. 

”Kyllä sitä voimaannuttamista tulee molemmin puolin. Mä luulen, että vaikka aktor olis 
nuori opiskelija ja mentori iäkkäämpi ja kokenut, niin varmaan sais sellasta. Vaikka uskois, 
ettei eri ikäisillä olisi saamista enää, mutta kyllä siinäkin…Vaikka olis melkein sukupolvi 
väliä niin se, että hei mehän ajatellaan melkein samalla tavalla…Et onhan se hienoa.” 
(Nainen, 48) 

Oman oppimisen yhteydessä mentorit (6/11) korostaivat lisäksi osapuolten erilaisuutta. 

Erilaisuuden hyväksyminen ja siitä oppiminen tuotiin esille sanoen, että erilaiset mieli-

piteet ovat mentorsuhteen rikkaus, joka mahdollistaa molempien oppimisen. Erilaisuu-

desta johtuen mentori ja aktori voivat ymmärtää asioita eri tavoin ja olla niistä eri miel-

tä. Tämän katsottiin kuuluvan asiaan. Niin mentori kuin aktorikin voivat olla suhteessa 

omia itsejään.  

”Koska minä oon siinä tilanteessa minä, niin mä oletan että tää toinen on siinä tilanteessa 
hän. Se on tämmönen molemminpuolinen ymmärrys siitä, että ei tartte ollakaan sillä taval-
la symbioosissa. Siinä on kaks erillistä ihmistä, jotka läpi käy sitä tilannetta. Tää mun akto-
ri voi joitain asioita ymmärtää ja joitakin ei, niin sehän kuuluu siihen tilanteeseen. Mä en 
koe sitä ahdistavaksi, päinvastoin musta se on ihan mielenkiintoista ja hyvää, ja myöskin 
minä saan siitä.” (Nainen, 48) 

” Erimieltä asioista ollaan oltu ja sopiikin olla. Nää ihmiset on erilaisia ja mäkin oletan, 
että voin olla omanlaiseni.” (Nainen, 42) 

”Yhden kriittisen keskustelun muistan. Kun mä kasvatustieteilijänä tietysti näen kaiken kas-
vuna ja oppimisena, niin tää olikin ihan toista mieltä. Kun hän ei oo kasvatustieteilijä, niin 
hän sitten perusteli, että se on enemmänkin ongelmien ratkaisutaitoa. Mutta kun ei sitä viit-
si kauheen besserwisser olla ja sanoa, että sehän on oppimista. Jos hän näkee sen niin, niin 
ok. Sehän on mun käsitteellinen maailma, kun näen jonkun asian oppimisena. Sen hyväk-
syminen, että se toinen näkee sen noin. Minä oon vain antanut sille omasta maailmastani 
termin. Se oli oikein semmonen, että olin närkästynyt, eikö se nyt ymmärrä…Nekin on kau-
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heen opettavaisia oivalluksia, ja ne oivallukset on hyviä justiinsa mentoroinnissa, jos pitää 
avoimina silmät ja korvat.” (Nainen, 53) 

Mentorit kokivat, että suhteen tekee hedelmälliseksi erilaisten ajatusmaailmojen koh-

taaminen. Ajatusmaailmojen kuvattiin olevan erilaisia eri-ikäisillä ja erilaisissa organi-

saatioissa työskentelevillä osapuolilla. Eräs mentori piti näkemysten erilaisuutta ja asi-

oiden erilaista ymmärtämistä erittäin merkittävänä, vuorovaikutusta rikastuttavana, 

asiana. Hänen mukaansa oli vapauttavaa ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on oma 

totuus asioista ja maailma nähdään eri tavoin.  

”Nyt mä oon oivaltanut, että hän näkee juuri tuosta vinkkelistä sen asian. Ei ole mitään to-
tuutta siitä asiasta, vaan on olemassa ne kuus eri totuutta ja kokemusta siitä samasta, koska 
me ollaan koettu eri tavalla. Ja se on ollut vapauttavaa. Henkisen kasvun eväitä oon saanut 
tän mentoroinnin kautta. Jos oppii luottamaan ja näkemään sen toisen tavan ajatella, niin 
sehän on niin valtava rikkaus itselle, kun näkee että maailmaa nähdään niin monien erilais-
ten silmälasien kautta.” (Nainen, 53) 

Koska ajatusmaailmat eivät ole ihan samanlaisia, joutuu toinen kysymään ymmärtääk-

seen toisen näkemyksen. Toinen sitä vastoin joutuu perustelemaan tarkemmin esittämi-

ään kantoja. Erilaisuuden kohtaamisen katsottiin edellyttävän luottamusta, tilan anta-

mista toiselle sekä malttia kuunnella, mitä toinen oikeasti sanoo. Eräs mentoreista kuva-

si, ettei mentorin saisi pitää toista ihmistä ja hänen mielipiteitään itsestäänselvinä asioi-

na. Ennakko-oletusten sijaan pitäisi suhteessa pyrkiä pysymään avoimin mielin. 

”Nythän jo voidaan puhua, että sukupolvien välillä on… ei mitään riitaa, mutta semmonen, 
että ei välttämättä ymmärretä, mistä toinen puhuu. Se voi olla sillä tavalla hedelmällinen. 
Sä opit tunteen tavallaan sitä erilaista ajatusmaailmaa, mikä voi toisaalta kans olla sit tär-
kee.” (Nainen, 48) 

”Ajattelen, että jos se ihminen on samasta työyhteisöstä, niin tuleeko siinä uutta? Tuleeko 
siinä liian nopeesti annettuna asioita? Sitten, jos on etäisyyttä, niin toinen kysyy, kun ei 
ymmärrä kaikkea. Siinä oikeestaan itekin joutuu miettimään, että miksikäs mä oikeestaan 
teen niin kuin teen. Miksi mä ajattelin näin? Kun organisaatioissakin näitä käynnistetään, 
niin kannattais kuitenkin miettiä, että ehkä toiselta osastolta tai yksiköstä olis ne mentorit. 
Ihmiset aina ajattelee, että sillon ymmärretään, kun tehdään ihan samaa työtä. Toisaalta 
on hyvä, että ollaan saman ilmiön kassa tekemisissä, mutta eri perspektiivistä.” (Nainen, 
46) 

7.3.3 Yhteenveto mentorin oppimisesta 

Tämän tutkimuksen mukaan mentorointi tarjoaa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia 

myös mentorille. Haastatteluaineiston mukaan oppimista tapahtuu pääasiassa oman 

osaamisen, kokemuksen, toiminnan ja ohjaustyylin reflektoinnin johdosta (10/11). Tä-
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män lisäksi mentorit oppivat aktoreiltaan uusia tietoja ja taitoja (5/11). Haastatelluista 

mentoreista seitsemällä oli erityisen myönteinen asenne mentorin oppimiseen. Neljä 

mentoria sitä vastoin ajattelivat, että mentori ei välttämättä itse opi mitään mentorsuh-

teessa. Tässä tutkimuksessa mentoreiden myönteinen suhtautuminen oppimiseen näytti 

liittyvän mentorsuhteen avoimeen vuorovaikutukseen, vastavuoroisuuteen (5/11) ja osa-

puolten erilaisuuden hyväksymiseen (7/11). 

Tulokset saivat tukea myös verkkokeskustelusta. Keskustelussa mentorsuhde 

nähtiin kahdensuuntaisena oppimiskokemuksena, joka tukee myös mentorin kasvua 

ihmisenä. Samoin kuin haastatteluissa myös keskustelussa kuvattiin, että mentori oppii 

tarkastelemaan omaa toimintaa aktoreiden kyseenalaistaessa asioita. Lisäksi keskuste-

lussa kuvattiin, että mentori oppii suhteessa koko ajan enemmän siitä, mikä mentoroin-

nissa on tärkeää. Tämä havainto liittyy haastatteluaineistosta saatuun tulokseen, jonka 

mukaan mentorin ohjaustaidot ja ymmärrys ohjaussuhteesta kehittyvät suhteen myötä. 

Tutkimuksen tulokset saavat tukea aiemmista tutkimuksista, joissa mentoroin-

nin on todettu olevan opettavaista myös mentorille itselleen (Gerber ym. 1995; Gilles & 

Wilson 2004). Mentori ei siten välttämättä ole ainoastaan suhteen antava osapuoli. Täs-

sä tutkimuksessa mentorit (7/11), jotka suhtautuivat mentorin oppimiseen myönteisem-

min ja kertoivat enemmän omasta oppimisesta, uskoivat oppivansa suhteessa yhtä pal-

jon kuin aktori. Myös Allenin (1997) tutkimuksessa useat mentorit olivat kokeneet op-

pineensa aktorin kanssa lähes saman verran.  

Tässä tutkimuksessa oppimisen kuvattiin jakautuvan uusien asioiden oppimi-

seen sekä reflektion kautta tapahtuvaan oppimiseen. Tätä tulosta voi pitää yhdenmukai-

sena Gillesin ja Wilsonin (2004) tulosten kanssa. He toteavat mentoreiden oppivan niin 

uusia työtapoja kuin myös oppivan uusia asioita omasta toiminnasta. Samoin kuin tässä 

tutkimuksessa Gillesin ja Wilsonin (2004) tutkimuksessa oppimista tapahtui oman ko-

kemuksen ja toiminnan reflektoinnin avulla.  

Suhtautuminen oppimiseen ei näyttänyt liittyvän millään tavalla mentoreiden 

ikään. Vaikka alan tai sukupuolen vaikutuksista ei tutkimuksen perusteella voida tehdä 

johtopäätöksiä, niihin liittyen tehtiin muutama mielenkiintoinen havainto. Analyysivai-

heessa havaittiin, että ryhmään joka suhtautui mentorin oppimiseen erittäin positiivisesti 

(7/11), lukeutuivat kaikki haastattelussa mukana olleet kasvatustieteilijät. Havainnosta 

voisi esimerkiksi päätellä, että kasvatustieteilijät saattavat kokea muita useammin asiat 

oppimisen näkökulmasta. Kaikki haastatteluun (3/11) osallistuneet miehet puolestaan 
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lukeutuivat ryhmään (4/11), joka suhtautui epäilevämmin mentorin oppimiseen. Miehet 

eivät myöskään kuvanneet tekijöitä, jotka voisivat edistää mentorin omaa oppimista.   

Lisäksi todettiin, että oppimiseen erittäin positiivisesti ja odottavalla mielellä 

suhtautuvien mentoreiden ryhmästä viisi korosti suhteen vastavuoroisuuden sekä osa-

puolten erilaisuuden tukevan mentorin oppimista. Nämä viisi mentoria kertoivat lisäksi 

oppineensa reflektoimalla suhteessa omaa toimintaa. Vain yksi epäilevämmin mentorin 

oppimiseen suhtautuvista nosti esiin vastavuoroisuuden sekä erilaisuuden merkityksen. 

Hänkin kertoi oppineensa suhteessa reflektoinnin avulla. Tuloksista olisi nähtävissä, että 

mentorin oppiminen, itsereflektio ja suhteen vastavuoroinen ja erilaisuutta hyödyntävä 

luonne saattavat kytkeytyvä yhteen.  

7.4 Mentorsuhteen haasteet ja onnistumisen kokemukset 

7.4.1 Mentorsuhteessa koetuista ongelmista ja haasteista 

Suurin osa haastatelluista mentoreista (9/11) oli kokenut mentorsuhteensa hyvin positii-

visesti. Vain kaksi mentoria kuvasi useita ongelmia, joita omissa mentorsuhteissa oli 

ilmennyt. Vaikka suurin osa ei ollut kokenut omassa mentorsuhteessaan ongelmia, 

kaikki mentorit kuvasivat asioita ja tilanteita, joiden tiedettiin muodostuvan ongelmiksi 

tietyissä yhteyksissä. Tällaisia haasteellisia ”pohdinnan paikkoja” kuvattiin useita. Suu-

rimmaksi osaksi koetut haasteet liittyivät mentorin omaan ohjaustapaan, omiin resurs-

seihin, vuorovaikutukseen tai osapuolten asemaan organisaatiossa.  

Omaan ohjaustapaan liittyvänä haasteena mentorit (7/11) kokivat sen, että he 

huomaamattaan ohjaavat ja vaikuttavat aktoriin liian paljon. Vaikka mentorit pitivät 

tavoitteena aktorin oman ajattelun ja omien näkemysten kehittymisen tukemista, mento-

rit kokivat antavansa liiankin helposti aktorille suoria vastauksia ja pelkäsivät tuputta-

vansa omia mielipiteitä, arvoja sekä näkemyksiä. Tällaisen kuvattiin tapahtuvan tiedos-

tamatta esimerkiksi kiireen johdosta. Mentorit kokivat myös oman opettajataustan vai-

kuttavan tiedostamatta mentorrooliin.  

"Yks sellainen vaara siinä on, minkä mä näen kaikkeen ohjaukseen liittyvän. Tulee liikaa 
niitä valmiita vastauksia siltä mentorilta, koska se on niin helppoa ja niin nopeeta. Kun on 
se ajatus, että meillä on kiire kiire kiire… Tää on ihan sama, kun halutaan kuntouttaa jo-
tain ihmistä. Kun on kiire, niin ei anneta sen itte laittaa nappeja kiinni, vaan hoitaja tulee 
ja laittaa, koska se käy niin paljon nopeemmin. Ihan sama on tällaisessa muussakin, että se 
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joka sen osaa ja tietää, niin se menee huomattavasti paljon nopeemmin. Kuin että antaa 
toisen sitä miettiä. Sellainen vaara mun mielestä siihen liittyy.” (Nainen, 52) 

”Siinä pitää yrittää olla tarkkana, koska mähän välitän myös mun omia arvojani. Että olis 
niin, että ne olis tueksi hänen oman arvomaailman kehittymiseksi. Ei niin, että minä tupu-
tan hänelle niitä asioita, että näin nämä asiat pitäis ajatella.” (Nainen, 48) 

Liiallisen ohjaamisen yhteydessä mainittiin jopa manipuloinnin olevan mahdollista 

mentorsuhteessa. Tällaisen ohjaamisen katsottiin johtavan epätasa-arvoiseen riippu-

vuussuhteeseen, jossa tuki aktorin henkilökohtaiselle kasvulle jää vähäiseksi. Tällöin 

aktori ei käytä omia kykyjään eikä ota vastuuta omasta toiminnastaan. Tässäkin yhtey-

dessä nostettiin esiin se, että jos toisen kunnioittaminen on suhteen lähtökohta, voidaan 

riippuvuudelta välttyä. 

”Manipuloinnin vaara on kuitenkin aina olemassa ja se pitää tiedostaa. Mä en voi vaatia 
toista kulkemaan suuntaan, mihkä hän ei halua. Mä voin esittää hänelle vain kysymyksiä, 
mä voin väittää häntä vastaan, mä voin olla kriittinen, mutta hän tekee aina omat ratkaisut. 
Musta tällainen riippuvuus aktorin puolelta on vaarana. Se, että kunnioittaa toista ja hänen 
ratkaisujaan on lähtökohta.” (Mies, 58) 

Toiseksi haasteiden oli koettu liittyvän käytettävissä olevaan aikaan ja muihin resurs-

seihin (3/11). Mentorit olivat kokeneet, että joskus ajan, varsinkin yhteisen ajan, löytä-

minen mentortapaamisille on hankalaa. Eräs mentori puolestaan kuvasi ajanjaksoa, jol-

loin haasteellinen elämäntilanne oli heijastunut myös mentorsuhteeseen. Omien voima-

varojen ollessa vähissä, saattaa olla vaikea toimia tukena aktorille ja mentori voi yllättää 

itsensä pohtimasta itsekkäitä ajatuksia.    

”Mulla alkoi olla siihen mun omaan oppimiseen ja opiskeluun ja työelämän aloittamiseen 
liittyen paineita ja sitten ihan niin ku perheasioissa vähän rakoili. Siinä omat resurssit al-
koi menemään tiukalle. Mietin, et miten mä nyt voimaannun ja miten mä nyt jaan näillä 
omilla niukilla resursseilla toiselle. (– –) Kun siinä opintoryhmässäkin ihan ensimmäisellä 
kerralla oli paljon puhetta, et miten mentorin kulut korvataan. Minusta se oli niin käsittä-
mätön, että eikö tätä tehdäkään ihan pelkästä auttamisen halusta! Mutta oli hienoa, että oli 
käsitelty sitä aihetta, koska mulla nousi aivan tässä loppumetreillä kysymys siitä, mitä tämä 
mulle maksaa. Sillä hetkellä mun paukut oli niin loppu ja semmonen itsekkyys kyllä nosti 
päätä siinä.” (Nainen, 48) 

Omiin resursseihin liittyi myös pohdintaa siitä, että uskaltaako mentori kohdata aktorin 

ja riittääkö rohkeus lähelle tulemiseen. Näissä tilanteissa pelättiin, että mentorsuhde 

epäonnistuu tai aktori ei koe suhdetta mielekkääksi. Pelättiin myös se, että suhteen epä-

onnistuessa välit aktorina olleeseen tuttavaan voivat katketa. 

Kolmanneksi mentorit olivat kokeneet haasteita mentorin ja aktorin välisessä 

vuorovaikutuksessa (6/11). Tällaiset haasteet koskettivat luottamusta ja sitoutumista 

sekä henkilökemioita. Molemmat mentorit, jotka olivat itse kokeneet omissa suhteissa 
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ongelmia, kuvasivat juuri vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Mentoreista toinen oli 

kokenut erityisesti luottamuksen puutteen muodostuneen ongelmaksi. Aktori oli ollut 

erittäin varautunut ja luottamuksen puuttuessa sitoutuminen suhteeseen oli ollut heik-

koa. Tämän vuoksi myös tapaamisille oli ollut vaikea löytää aikaa ja muutkin käytän-

nönjärjestelyt olivat tuottaneet ongelmia. Monet mentorit toivatkin esiin, että jos mento-

roinnissa on luottavaisin mielin mukana ja on sitoutunut siihen, aikaa kyllä löytyy. 

Mentoreiden mukaan vuorovaikutussuhteessa on aina haasteena luottamuksen saavut-

taminen.  

”Toiselle ihmiselle avautuminen on aina henkilökohtaisesti riski ja siksi se luottamus on 
hirveen tärkeä tässä suhteessa. Jos se luottamus ei olekaan sen luottamuksen arvoinen, niin 
silloin voi tulla tunne, etten haluakaan kertoa kaikkea.” (Nainen, 46) 

Toinen mentori, joka kuvasi omaan suhteeseen liittyviä ongelmia, kertoi mentorsuhteen 

katkenneen välimatkan vuoksi. Tämä mentorsuhde ei mentorin mukaan ollut lähtenyt 

alusta alkaenkaan hyvin käyntiin. Syyt olivat olleet henkilökemioissa. Myös muut 

(3/11) mentorit pitivät henkilökemioiden yhteensopimattomuutta todellisena uhkana 

suhteen onnistumiselle. 

”Mun mentorsuhde jäi hyvin vajavaiseksi. Mun aktor lähti muualle töihin eli se oli ihan 
sellainen tekninen asia, että se suhde jäi, mutta muutenkin se lähti alusta alkaen meillä 
huonosti liikkeelle. Henkilökohtaisesti se suhde ei toiminut.” (Nainen, 37) 

Mentorit kuvasivat, että jos henkilökemiat eivät sovi yhteen, on turha aloittaa luotta-

muksellista suhdetta. Mentorin pitäisikin osata tunnistaa oman rajansa siinä, millaiselle 

henkilölle pystyy toimimaan mentorina.  

”Kahlitsevaa voi olla se, että henkilökemia ei toimi, näkee maailman niin eri tavalla. Mä 
tiedän mun heikon kohtani kyllä. Jos henkilö on kovin kyyninen ja pessimistinen ja näkee 
maailman kovin mustavalkoisena ja harmaitten silmälasien läpi, niin mun on ihan sietämä-
töntä joskus tulla semmosten ihmisten kanssa toimeen. Mä tiedän, että se on mun suden-
kuoppa. Ehkä mun pitäis olla erilainen, mutta sitte mä oon ajatellu, että miksi. Jossakin se 
raja kulkee omankin toiminnan kohdalla. En mä suostu siihen, että mä rupeisin luomaan 
uskoa ihmiseen, joka on kauheen kyyninen maailmankatsomukseltaan ja näkee kaikki kau-
hut kaikkialta. Siihen mä en usko, että joku toinen ihminen valaa toiseen ihmiseen elämän-
uskoa.” (Nainen, 53) 

Neljäs luokka muodostettiin haasteista, jotka liittyivät jollain tavalla osapuolten ase-

maan organisaatiossa (3/11). Näissä tilanteissa ongelmaksi ajateltiin muodostuvan ka-

teuden tunne tai kilpailutilanne. Yksi mentori kuvasi kokeneensa mentorsuhteen alussa 

kilpailua aktorin kanssa, koska he olivat samasta organisaatiosta. Toisaalta mentorit 

olivat pohtineet sitä, että muut henkilöt organisaatiossa katsovat aktorin olevan erityis-

asemassa ja etuoikeutettu. Tällöin pelättiin, että mentoriin kohdistuu syytöksiä tiettyjen 
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henkilöiden suosimisesta. Toisaalta tuotiin esiin sekin, että aktorin tavoitteena saattaa 

olla mentorin avulla saada itselleen uutta arvoa.  

”Aktorilla voi olla se tavoite, että hän mentorin aseman kautta saa itselleen semmosta an-
siotonta arvonnousua, sillä että hänellä on tää mentor. Mä oon tällä hetkellä tässä meidän 
organisaatiossa henkilöstöpäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja. Jos joku panee sen 
cv:nsa, että hänellä on ollut tällainen mentor, niin sillä tavalla se on asia, jota oon mietti-
nyt ja mikä pitää huomoida.” (Nainen, 37) 

7.4.2 Onnistumisen kokemuksia mentorsuhteessa 

Haastavien pohdinnan paikkojen ohella mentorit (8/11) kuvasivat myös monia positiivi-

sia asioita, joita olivat kokeneet mentorsuhteissa. Tällaisia positiivisia asioita olivat 

useimpien aktoreiden mukaan kehityksen näkeminen aktorissa (6/11). Lisäksi erityisinä 

onnistumisen kokemuksina oli koettu hankalan tilanteen ratkaiseminen onnistuneesti 

(2/11), aktoreilta saatu kiitos (2/11) ja mentortilanteista saatu positiivinen energia 

(2/11). Jälkimmäiset tilanteet nousivat esiin vain kahden mentorin haastatteluissa, mutta 

jokainen niistä oli mentoreiden mukaan ollut hyvin merkittävä onnistumisen kokemus.  

Useat mentorit (6/11) kokivat erittäin positiivisena palautteena sen, että näkivät 

aktorin suoriutuvan työstä itsenäisesti, kehittyvän ja innostuvan asioista. Tällainen pa-

laute saattoi tulla heti mentortapaamisissa tai vasta myöhemmin, vuosienkin kuluttua.  

”Myös silloin kun mentor näkee aktoreita myöhemmin eri tilanteissa ja huomaa heistä kas-
vaneen upeita tyyppejä, niin siitä ottaa vähän kunniaa itselleen. Mentor on kyennyt ohjaa-
maan ja opastamaan aktoria ja välittämään tiettyä henkeä. On mukava huomata, että on 
pysynyt se tekemisen ilo ja meininki siinä hommassa.” (Nainen, 48) 

Mentorin nähdessä, että aktoreista on tullut upeita tyyppejä ja että he suoriutuvat työs-

tään hienosti, voi mentori ottaa siitä hieman kunniaa itselleen, nostaa itseään hieman 

jalustalle ja sanoa itselleen ”homma on hoidettu”. Mentori kokee onnistuneensa havai-

tessaan, että on pystynyt opastamaan aktoria oikeaan suuntaan ja myötävaikuttanut tä-

män kehitykseen. Toisaalta jo sekin, että mentori näkee aktorin innostuvan ja ottavan 

selvää joistain asioista, saa mentorin tuntemaan iloa ja onnistumista. Samalla tavalla se, 

että näkee aktorin ahaa-riemun itse oivaltaessaan asioita, on palkitsevaa.  

”Kun opiskelija sanoo heti ihan muutaman lauseen jälkeen sellaista… ihan perusajatuksen, 
niin se on hirveen palkitsevaa. Se on hänen päästään lähtöisin silloin se asia, eikä mun 
päästä.” (Nainen, 37) 

”Mä sain häneltä sitten aivan ihanan kiitoskortin. Ihan sekin, että näkee sen toisen ahaa-
riemun. Aina sellainen on kivaa palautetta, että näkee asioiden menevän eteenpäin, jotain 
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tapahtuu sille ihmiselle. Se onnistuu ja se luo jotain uutta ja joku asia sille selviää.” (Nai-
nen, 52) 

Palkitsevana koettiin myös se, että oman toiminnan tiedettiin vievän asioita eteenpäin. 

Esimerkiksi mentori, jonka alalta työntekijät helposti siirtyvät pois, koki tyytyväisyyttä 

”pelastaessaan ihmisiä ammattiin” ohjaamalla ja tukemalla heitä uralla eteenpäin. Tässä 

tilanteessa erityisen palkitsevana mentori koki sen, että hän tiesi aktorin lisäksi vaikut-

taneen laajemmin koko ammattikunnan kehittymiseen. 

Hankalan tilanteen kääntymistä parhain päin (2/11) kuvasi hyvin mentori, joka 

oli suhteessa kokenut monia erilaisia ongelmia. Hän kertoi että oli erityisen mukavaa, 

kun aktorin luottamus alkoi vähitellen kasvaa ja aktori uskalsi suhteen edetessä myös 

avautua ja pohtia asioita yhdessä mentorin kanssa. Toinen mentori puolestaan kuvasi, 

että tunsi tyytyväisyyttä ohjaajana erityisesti silloin, kun pystyi ratkaisemaan kiusalli-

setkin tilanteet onnistuneesti.  

”Vaikka on joskus kiusallisia tilanteita ja erimielisyyksiäkin niin lopulta päädytään siihen, 
että tämähän olikin tosi kiva juttu.” (Nainen, 48) 

Sen lisäksi, että mentori näki aktorin kehittyvän ja oivaltavan asioita, olivat aktorit 

myös esittäneet kiitoksensa mentorille (2/11). Tällaisen eleen mentorit tietenkin kokivat 

erityisen mukavana palautteena. Eräs mentori kuvasi oivaltaneensa, että nykyajan yksi-

löllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa mentorointi voi olla aktorille todella merkittävä 

asia. Hän kertoi saavansa palautteen ohjaamisesta silloin, kun aktorit sanovat, että men-

torsuhde on heille merkittävä asia.  

Mentorit kokivat saavansa suhteista myös positiivista energiaa (2/11), jota ku-

vattiin virkeänä pysymisenä, hyvänä mielenä ja voimaantumisena. Jos samassa työssä 

on toiminut pitkään, työssä ja tehtävissä tapahtuu helposti urautumista, koska ”vanhaa 

latua” on helpompi mennä. Koska mentori joutuu koko ajan arvioimaan omaa työtään ja 

osaamistaan sekä saa aktorilta uusia ideoita, mentoroinnin katsottiin helpottavan virkeä-

nä pysymistä. Lisäksi kuvattiin, että mentortapaamisessa tulee hyvälle tuulelle, vaikka 

päivä muuten olisikin ollut rankka.  

”Se on paikka pysähtyä ja oon huomannut, että usein oon kauheen väsynyt työpäivän jäl-
keen, kun meen mentorointikokoukseen. Sit ku menee sitä aktoria tapaamaan niin huomaan, 
että oon ihan voimaantunut ja energinen, koska se on ollu sellainen paikka, tulee itselle hy-
vä mieli.” (Nainen, 53) 

 

 



109 

7.4.3 Yhteenveto mentorsuhteessa koetuista haasteista ja onnistumisista 

Haastatelluista mentoreista lähes kaikki (9/11) olivat kokeneet omat mentorsuhteet on-

nistuneiksi. Kaikki mentorit (11/11) olivat joutuneet pohtimaan mentorsuhteeseen liitty-

viä haasteita joko jo ennen suhteen alkua tai sen aikana, mutta vain kaksi mentoria ku-

vasi omaan suhteeseen liittyneen suuria hankaluuksia. Eniten mentorit kuvasivat haas-

teita, jotka liittyivät omaan ohjaustapaan (7/11) tai aktorin ja mentorin väliseen vuoro-

vaikutukseen (6/11). Positiivisia mentorsuhteen synnyttämiä tunteita kuvasi mentoreista 

kahdeksan. Tällaiset onnistumisen kokemukset erotettiin analyysivaiheessa mentorin 

oppimisesta, jota kuvattiin luvussa 7.3. Useimmat mentorit (6/11) kuvasivat tuntevansa 

tyytyväisyyttä nähdessään aktorin kehittyvän omassa työssään tai kasvavan ihmisenä. 

Vaikka mentorit näkivät, että mentorsuhteeseen liittyy haasteita ja tiesivät, että suhde 

vaatii panostusta, mentorit arvioivat onnistumisen kokemusten olevan kuitenkin riskejä 

suurempia.  

”Hyvin antoisia suhteet ovat olleet, joskin mä koen ne sillä tavalla vaativiksi, että siihen 
joutuu paneutumaan ja siinä joutuu antamaan. Siitä saa kyllä sitten monin verroin enem-
män, kuin mitä se vie.” (Nainen, 48) 

Myös verkkokeskustelun kuluessa mentorit pohtivat mentoroinnin haasteita ja omien 

taitojen sekä resurssien riittävyyttä. Samoin kuin haastatteluissa verkkokeskustelussakin 

mentorit pohtivat sitä, että ohjeiden ja neuvojen antaminen aktorille on haasteellista, jos 

mentori haluaa välttää liiallista ohjaamista ja vaikuttamista. Verkkokeskustelussa ei sitä 

vastoin noussut esiin mentorin kokemat onnistumisen tunteet. 

Tuloksia analysoitaessa havaittiin, että mentorit (2/11), jotka kertoivat omiin 

suhteisiin liittyneistä ongelmista, kuvasivat eniten mentorin ja aktorin väliseen vuoro-

vaikutukseen liittyviä ongelmia. Tästä voisi päätellä, että vuorovaikutukseen liittyvät 

haasteet ovat yhteydessä suhteessa esiintyviin muihin haasteisiin. Iän, sukupuolen tai 

alan mukaan tarkasteltuna aineistosta ei löytynyt erityisen mielenkiintoisia tuloksia. 

Tosin molemmat mentoreista, jotka kuvasivat enemmän omaan suhteeseen liittyneitä 

ongelmia, olivat järjestötyössä.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että mentorit voivat kokea ajan ja tuen 

antamisen olevan itsessään palkitsevaa (Scandura ym. 1996; Ragins & Scandura 1994; 

Garvey 1995). Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin vastaavaa. Mentorstatuksen ei myös-

kään kuvattu tuovan mentoreille kiitosta tai etuja vertaisten tai organisaation taholta 

(vrt. Gilles & Wilson 2004). Sen sijaan palkkioksi kuvattiin aktoreiden itsensä esittämä 
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kiitos, joka oli kuvatuista onnistumisen kokemuksista ainoa selkeästi ulkopuolelta tule-

va palaute. 

Haastatteluiden mukaan mentorit kokivat suhteen suurimpien haasteiden liitty-

vän omaan ohjaustapaan tai vuorovaikutukseen mentorin ja aktorin välillä. Mentorit 

kokivat helposti ohjaavansa aktoriaan liikaa. Mentoreiden huoli vaikuttaa perustellulta, 

sillä Lillia (2000) on kuvannut, että mentoroinnissa niin yli- kuin alijohtaminen ja tilan-

teiden kontrollointi voivat johtaa suhteen epäonnistumiseen. Samoin kuin aiemmissa 

tutkimuksissa (Scandura 1998, Lillia 2000) myös tässä tutkimuksessa tuli ilmi ongel-

mat, jotka syntyvät henkilökemioista ja luottamuksen horjumisesta. Tässä tutkimukses-

sa mentorit eivät kuvanneet vakavia ongelmia, jotka Ebyn ja McManuksen (2004) luo-

kituksen mukaan estävät suhteen toiminnan (dysfunctional relationship). Toisaalta haas-

tatteluissa tuli esiin ongelmia, jotka voivat johtaa Ebyn ja McManuksen (2004) luokitte-

lun mukaan tuloksettomaan suhteeseen (ineffective relationship). Tällaisia olivat esi-

merkiksi ongelmat henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. 

7.5 Luvun yhteenveto 

Toisessa tutkimustehtävässä vastattiin kysymykseen, millaisena mentorit kokevat men-

torsuhteen. Tätä kokonaisuutta lähestyttiin monista eri näkökulmista. Ensimmäisenä 

kuvattiin, mitä asioita mentorit pitävät mentorsuhteen tärkeimpinä piirteinä. Tämän jäl-

keen tarkasteltiin tavoitteita, joita mentorsuhteisiin liittyy ja seuraavaksi mentoreiden 

oppimismahdollisuuksia. Lopuksi kuvatiin mentoreiden kokemuksia suhteisiin liittyvis-

tä haasteista ja palkkioista.  

Mentorsuhdetta käsitteleviä tuloksia analysoitaessa havaittiin, että useassa yh-

teydessä tuli esiin asioita, jotka yleensä liitetään dialogiseen suhteeseen. Tämän vuoksi 

raportin kirjallisuusosaa täydennettiin dialogisuuskirjallisuudella. Mentorsuhdetta kuva-

tessaan mentorit kertoivat suhteen perustuvan vapaaehtoisuuteen ja sitoutumiseen, luot-

tamukseen sekä osapuolten väliseen kunnioituksen ja tasavertaisuuteen. Useat mentorit 

ajattelivat mentorsuhteen rakentuvan keskustelun, kysymisen ja aidon kuuntelun varaan. 

Esimerkiksi Huttusen (1999, 38–39) mukaan dialogiopetukseen osallistuminen on aktii-

vista ja vapaaehtoista ja siihen halutaan sitoutua. Sen sijaan Burbules (1993, 36–41) on 

kuvannut mm. luottamuksen, kunnioituksen ja arvostuksen olevan dialogin emotionaali-
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sia elementtejä. Näiden teorioiden valossa haastatteluun osallistuneet mentorit kuvasivat 

mentorsuhteidensa perustuvan dialogisuuteen. 

Tässä tutkimuksessa mentorin oppiminen mentorsuhteessa näytti liittyvän suh-

teen avoimeen vuorovaikutukseen, vastavuoroisuuteen sekä osapuolten erilaisuuden 

hyödyntämiseen. Mentorit, jotka kuvasivat omaa oppimistaan eniten, kertoivat myös 

mentorsuhteidensa vastavuoroisuudesta. He toivat esiin, että suhteeseen kuuluu tilan 

antaminen ja erilaisuuden salliminen. Sarja (2000b, 107) onkin kuvannut, että dialo-

gioppiminen edellyttää kykyä asettua avoimeen suhteeseen, kykyä kohdata toinen ja 

halua tarkastella ja jakaa avoimesti omia näkökulmia. Tulos, jonka mukaan vastavuo-

roisuus ja vuorovaikutuksen avoimuus voivat edistää mentorin oppimista, saakin tukea 

Sarjan (2000b) teoriasta. Myös osapuolten erilaisuuden hyväksyminen, joka nousi esiin 

haastatteluissa, näyttää olevan yksi dialogioppimisen piirteistä. Sarjan (2000a, 136; 141) 

mukaan dialogin edellytyksenä on monenlaisten näkökulmien hyväksyminen. Myös 

Huttusen (1999) kuvaama avoimuus vieraudelle näyttäisi olevan aika lähellä sitä, miten 

mentorit kuvasivat erilaisuuden hyväksymistä. Dialogiseen mentorsuhteeseen kuuluu 

näiden tulosten mukaan se, että niin mentor kuin aktorikin voivat olla omia itsejään 

omine vahvuuksineen, heikkouksineen sekä näkemyksineen. 

Entä voivatko mentorsuhteen ongelmat ja suhteen monologinen luonne olla yh-

teydessä toisiinsa? Haastatteluissa mentorit kuvasivat, että ongelmia mentorsuhteessa 

voi aiheuttaa esimerkiksi heikko luottamus osapuolten välillä tai se, että mentori ohjaa 

aktoriaan liian paljon, jolloin osapuolet eivät ole enää tasavertaisia. Dialogisen vuoro-

vaikutuksen kuvattiin sen sijaan sisältävän juuri luottamusta sekä tasavertaisuutta.  

Dialogiselle suhteelle tyypillisiä piirteitä esiintyi kaikkien mentoreiden (1/11) 

kuvaamissa suhteissa. Toisissa suhteissa dialogisuuden piirteitä esiintyi enemmän ja 

toisissa vähemmän. Erityisesti viiden mentorin haastatteluissa dialogisuuteen liittyvät 

tekijät nousivat esiin. Heistä kaikki olivat naisia ja he työskentelivät joko terveyden-

huolto-, kasvatus- tai nuorisotyöaloilla. 

Tulosten mukaan mentorin oppiminen näyttää olevan mahdollista erityisesti 

silloin, kun suhteeseen liittyy dialogiselle suhteelle tyypillisä piirteitä. Vaikka mentori 

on osapuolista yleensä se, jolla on enemmän kokemusta ja tietoa, ei se tarkoita sitä, ettei 

mentori voisi kasvaa yhtälailla suhteen ansiosta. Mentorsuhteen muuttuessa dialogiseksi 

suhteeksi myös mentorin oma kehittyminen suhteessa saattaa mahdollistua aivan uudel-

la tavalla. Dialogisuus näyttää liittyvän mentorsuhteen luonteeseen kuin myös oppimi-

seen ja suhteessa koettuihin ongelmiin.  
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8 TUKEA MENTORPUUN KASVULLE 

Viimeisessä, kolmannessa, tutkimustehtävässä tarkastellaan mentorpuun kasvuympäris-

töä eli työelämää ja työyhteisöjä, joissa mentorointi tapahtuu. Tutkimustehtävään vasta-

taan kertomalla, millaisessa ympäristössä mentorpuu kasvaa ja miten ympäristö voisi 

vielä enemmän tukea ja edistää mentorpuun kasvua ja kehittymistä. Luvun alussa tar-

kastellaan mentoreiden käsityksiä nykyisestä työelämästä. Tämän jälkeen kuvataan, 

miten mentorit ovat kokeneet työyhteisön suhtautumisen mentorointiin ja millaisia 

mahdollisuuksia mentorit näkevät mentoroinnissa. Lopuksi vastataan siihen, millaista 

tukea mentorit itse kaipaavat ympäristöltään. 

8.1 Työelämän haasteista 

Mentoreiden (11/11) mukaan ajankohtaisia työelämän haasteita ovat eläköityminen, 

henkilöstön vaihtuvuus, osaamisen säilyttäminen, kiire, kilpailu, työssä jaksaminen ja 

yksinäisyys. Neljä mentoria (4/11) kuvasi, että yhteiskunnassa alkaa olla huoli vanhem-

pien ikäluokkien siirtymisestä pois työelämästä. Myös muunlaisia henkilöstövaihdoksia 

tapahtuu aika paljon: työntekijät vaihtavat työpaikkoja joko organisaation aloitteesta tai 

omasta halustaan. On pätkätöitä, irtisanomisia, fuusioita ja muita asioita, jotka vaikutta-

vat henkilöstön liikkuvuuteen. Onkin työnantajan etu, että osaamisen ja tiedon jakami-

sesta huolehditaan ajoissa esimerkiksi mentoroinnin avulla. Muuten osaaminen siirtyy 

aina työntekijöiden mukana pois työyhteisöstä. 
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”Näen että yhteiskunnassa alkaa olla huoli suurten ikäluokkien siirtymisestä työelämästä 
pois. Yritykset alkaa herätä siihen, että kymmenen vuoden sisällä lähtee 30–40% pois… 
hetkinen mikä on se tapa siirtää sitä hyvää osaamista nuoremmalle väelle. Se on yks huoli. 
Sitten henkilöstövaihdoksetkin on aika suuria monissa yrityksissä, osa lähtee, tulee fuusioi-
ta, ihmisiä lähetetään pois ja se osaaminen meneekin niitten mukana. Ollaankin ihmeis-
sään, että nyt on semmosta osaamista hävinnyt molemmista siivistä, että sitä ei ole enää, ne 
lähti pois täältä. Kun ei oo varmistettu millään tavalla, että osaaminen jäisi sinne yrityk-
seen. Jotkut valmennusohjelmat tietysti, mutta toinen on mentorointi, joka vois siirtää tässä 
prosessissa sitä tietoa.” (Nainen, 53) 

Henkilöstön vaihtuvuuden ollessa kovin suurta, voi mentoroinnilla auttaa uusia työnte-

kijöitä asettumaan taloksi. Erään mentorin työkavereista oli vaihtunut jopa puolet neljän 

vuoden aikana. Hänen työyhteisössä oli poistuneiden tilalle otettu uusia työntekijöitä ja 

heille annettu opastajiksi kokeneempia työntekijöitä. Toinen mentori toi esiin, että men-

torointi on viisasta vasta silloin kun uusillakin työntekijöillä on näkymät tulevaisuuteen. 

Pidemmät työsuhteet ja mentorsuhde sitouttaisivat uuden työntekijän vahvemmin koko 

työyhteisöön ja työtehtävään. Pätkätyöt eivät siis ole parhain ympäristö mentorsuhteen 

rakentamiselle. 

”No se on sitten toinen, että on yrityksiä, joissa ei ookkaan pitkää historiaa, eletään niin 
pätkätyössä. Jos työsuhteet on lyhyitä, niin kuka nyt rupee ketään mentoroimaan? Eihän 
siinä oo mitään motivaatiota. Pitää olla näkymät tulevaisuuteen. Tavallaan myös se, että 
jos tulee uusia työntekijöitä ja olis pitemmät työsuhteet ja mentorointiprosessi, niin se si-
touttaa ihan eri tavalla siihen koko talon ja työyhteisön toimintaan.” (Nainen, 37)  

Erityisesti terveydenhuoltoalalla työskentelevien mentoreiden (2/11) mukaan henkilös-

tön vaihtuvuuden ja eläköitymisen johdosta voi organisaatioon syntyä osaamisvaje. Esi-

merkiksi hoitoalalla samoihin aikoihin eläköityy suuri määrä työntekijöitä. Nopea hen-

kilöstön vaihtuminen saattaakin aiheuttaa ongelmia, koska mentoreiden mukaan ammat-

titaito syntyy nuorille vasta työelämässä.  

”Mua on pelottanut ja harmittanut, kun 90-luvulla hoitoalan puolella tuli klappi, kun ei 
otettu uusia työntekijöitä töihin. Sitte ollaan siinä tilanteessa, että ne lähteeki saman tien, 
ne ei kerkee uusia opastamaan. Nyt on ruvettu ottamaan uusia, kun on pakko ottaa. Vanhat 
poistuukin saman tien eli vaihto on liian suurta. Sinne tulee selkeesti tämmönen osaamisva-
je, minun mielestä.(– –) Onneksi meillä on tietenkin hyvä koulutus siihen perustyöhön, mut-
ta se ammattitaito kuitenkin opitaan vasta siellä työssä. Siinä tulee olemaan varmaan jon-
kunlaisia ongelmia.” (Nainen, 48) 

Kertoessaan työntekijöiden vaihtuvuudesta mentorit ottivat esiin työntekijöiden liian 

vähäisen määrän (3/11) ja kiireen (4/11). Mentorit kuvasivat, että vaikka työntekijöitä 

jää eläkkeelle, ei uusia työntekijöitä välttämättä oteta poistuvien tilalle. Säästäminen ja 

resurssien niukkuus aiheuttavat sen, että työpaikkoihin jääville työntekijöille jää entistä 

enemmän tehtäviä ja kiirettä. Hoitoalalla toimiva mentori kertoi, että toiminta pyörii jo 

tällä hetkellä vähäisimmällä mahdollisella henkilöstömäärällä.  
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”Kyllä mä koen sen ongelmaksi, että työväkeä vähenee. Nyt rupee oleen ihan sillei, et pyö-
ritetään ihan just sillä minimiporukalla sitä toimintaa. Ei saa enää ihmisiä… ja varmaan 
jatkossa rupee tuleen niitä, jotka ei oo välttämättä ihan meidän alaan perehtyneitä, et siinä 
on aikamoinen haaste perehdyttämisessä. Varmaan tulee muualta, ulkomailta työntekijöitä. 
Siihenkin pitää varautua. Se on varmaan se tulevaisuus.” (Nainen, 48) 

Tehokkuuden tavoittelu ja säästötoimet ovat osa arkista työtä. Tehoton ja tuottamaton 

toiminta lopetetaan nopeasti. Harmillisesti myös ohjaukseen ja perehdyttämiseen suh-

taudutaan joissain tilanteissa lyhytnäköisesti. Perehdytyksessä ei välttämättä huomioida 

uuden työntekijän tilannetta ja tarpeita. Ohjaus saatetaan katsoa rasitteeksi, johon ei 

haluta uhrata kallista työaikaa. Myös ohjauksen pitää olla nopeaa ja tehokasta. 

”Kiire näkyy liikaa työssä. Työ kasaantuu ja joka paikassa yritetään säästää. Kun tulee uus 
työntekijä, niin se katsotaan rasitteeksi, että en mä jouda. Ne ei ymmärrä sitä, että jos ne 
vähän aikaa joutas ja laittais joitain asioita sivuun, niin se helpottaa heidän omaa taak-
kaansa.” (Mies, 36) 

Kaksi mentoria kuvasi kiireen tuntua sanomalla, että työpaikalla ei ole enää tyhjää aikaa 

pohtimiselle tai rupattelulle. Työajalla ei ehdi pohtia omia toimintatapoja eikä edes kah-

vipöydässä pystytä irrottautumaan työasioista. Mentorit (5/11) olivatkin huolestuneita 

ihmisten jaksamisesta työelämän kiireen keskellä. Heidän mukaan kiire ja resurssien 

vähyys saattavat johtaa työntekijöiden uupumiseen. Tilanteessa, jossa kokeneita työnte-

kijöitä on enää vähän jäljellä, saattavat he ylikuormittua ja uupua, jos ohjattavia on usei-

ta. Myös uusien tehtävien ja projektien aloittaminen heti edellisten perään ilman palau-

tetta ja pohdintaa koettiin uuvuttavaksi toimintatavaksi. Työntekijät tarvitsevat kiireen 

keskellä myös kannustusta ja kiitosta hyvin tehdystä työstä. 

”Nyt varsinkin, kun ollaan tulossa tilanteeseen, että monella työpaikalla sitä niin sanottua 
vanhempaa henkilökuntaa, sitä pitempään työelämässä ollutta, on aika vähän. Jos tulee 
paljon uusia, ja jos ne uudet vielä vaihtuu aika tiuhaan tahtiin, niin onhan se tietyllä taval-
la melkoinen lisärasitustekijä myös niille vanhemmille työntekijöille. Heille tulee mahdolli-
sesti paljon näitä ohjattavia ja sitten ne vielä vaihtuu tiuhaan tahtiin.” (Nainen, 48)  

”Ihminen ei jaksa, jos projekti toisensa päälle tulee, alotetaan aina seuraavaa projektia jo 
kun edellinen valmistuu. Ei siinä sitten paljon juhlita, kun jo aloitetaan seuraavaa. Sen 
huomaa, että ihmiset uupuu, kun ei tule palautetta, että tää onnistui hienosti ja huomaatko 
sä oot mennyt eteenpäin tässä.” (Nainen, 48) 

Monet mentorit (5/11) viittasivat siihen, että niin työelämässä kuin laajemmin koko 

elämässä ihmiset ovat yksinäisempiä ja työntekijöiden välillä esiintyy kilpailua. Tietoa 

ei haluta jakaa, jos ajatellaan että jokainen huolehtikoon omasta itsestä. Eräs mentoreis-

ta kuvasi, että työelämä on tässä suhteessa koventunut. Työelämän sosiaaliset kuviot 

ovat muuttuneet ja yksin pärjääminen on tullut tärkeämmäksi. Toinen mentori puoles-
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taan kuvasi, että koska työyhteisössä kilpaillaan samoista työtehtävistä ja haasteista, 

omaa osaamista ei kovin innokkaasti haluta jakaa muiden kanssa. Tämän vuoksi eri 

organisaatioista tulevien ihmisten väliset mentorsuhteet saattavat olla hedelmällisempiä.  

”Asiantuntijaorganisaatiossa, mitä munkin koulu edustaa, niin helposti ajatellaan, että or-
ganisaation sisällä ihmiset ei haluukaan jakaa sitä tietoa. Kilpaillaan keskenään samoista 
työtehtävistä ja haasteista. Siinä mielessä, kun yritysten ja organisaatioiden pitäisi verkos-
toitua, niin näen, että eri organisaatioista tulevien ihmisten kohtaaminen on vielä hedel-
mällisempi.” (Nainen, 46) 

Sen lisäksi, että työelämässä esiintyy individualismia, yksilösuoritukset, yksinäisyys ja 

ihmissuhteiden katkeaminen näkyvät laajemmin koko yhteiskunnassa ja ihmisten elä-

mässä. Eräs mentori kuvasi tätä yksinäisyyden ja luopumisen virraksi. Ihmissuhteet ovat 

muuttuneet pinnallisiksi asuinpaikan, työpaikan ja kaveripiirin vaihtuessa koko ajan. 

Avautuminen ja sitoutuminen ihmissuhteissa ei ole helppoa, koska suhteiden arvellaan 

jäävän lyhyiksi. Mentorin kokemuksen mukaan yksin selviämisestä on tullut osa tätä 

päivää.  

”Musta se on palkitsevaa, että tämmösen tapaamisen ja yhteyden myötä aktor sanoo, että 
se on hirmuisen merkittävä juttu heille. Palaute tulee siinä välittömästi. Ei ole ainoastaan 
mun kokemukseni, että ihmiset on yksin töissä ja yksin opiskeluissa ja yksin kotona. Tää 
rinnalla kulkemisen tapa ei oo suomalaiskansallinen tapa. Täällä on enemmän tää yksin 
olemisen tapa. Se on tän ajan länsimaista kulttuuria, jossa kaikella tavalla korostuu elämän 
pirstoutuminen. Kaikki tuottaa yksinäisyyttä. Tämä perheitten hajoaminen, jossa lapset ja 
myös aikuiset, joutuu kokemaan menetyksen, hylätyksi joutumisen kokemuksen. Yhteydet 
sukuun katoavat, sieltä jää toisen puolen suku kokonaan pois kuvioista. Maalta kaupunkiin 
muutto on toinen, tää muuttoliike töitten perässä ja isompaa asuntoa etsittäessä. Sitten on 
pätkätöitä, mikään ei enää pysy. Koko ajan katkeaa kaveripiiri. Jatkuva luopumisen virta, 
jossa ihmisille tulee tunne, että en enää kenellekään sisintäni anna, ettei mun aina tarvis 
repiä sitä pois. Siinä tulee sellainen haluttomuus sitoutua, koska ympärillä näkee vaan, että 
kaikki hajoaa, mikään ei kestä, ei enää uskalleta avata sisintä kenellekään. Ihmissuhteet tu-
lee pinnallisiksi. Tämmöinen kodittomuus ja muu saa aikaan sen, että yksinäisyys ja yksin 
selviäminen ovat yhä useamman ihmisen arkea.” (Mies, 58) 

Myös toisen mentorin kertomuksesta välittyy toive siitä, että ihmisten välinen vuorovai-

kutus ja yhteistyö lisääntyisivät. Hänen mukaansa verkot ja netit ovat täynnä tietoa, jota 

ihmiset eivät osaa hyödyntää. Jos tieto välittyisi ihmisten kautta, tiedosta tulisi mentorin 

mukaan paljon arvokkaampaa ja sillä olisi suurempi sovellusarvo. 

”Verkot on täynnä tietoa, mutta se pitäis olla semmosta ihmisten kautta välittyvää tietoa. Ei 
se riitä, että tietää. Tiedolla pitää olla myös hyvät kontekstit. Kyllähän meillä on foorumit 
ja intranetit ja kaikki, mutta ne on melkein tiedon hautausmaita, kyllä sieltä jotakin käy kat-
toos, mutta se ei oo mikään aktiivinen ja vuorovaikutuksellinen prosessi. Siinä tapahtuu 
justiin niitä vääriä tulkintoja. Yks lukee yhellä tavalla ja toinen toiselle tavalla. Semmosen 
suuntauksen mä aavistelen.” (Nainen, 53) 

Kaikkien mentoreiden mukaan mentorointi on mahdollista nykyisenkaltaisessa työelä-

mässä. Vaikka jotkut työelämän haasteet kuten kiire ja henkilökunnan vähyys saattavat 
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hankaloittaa mentorsuhteiden ylläpitämistä, on mentorointi tällaisessa tilanteessa entistä 

tärkeämpää. Ihmisten aito kohtaaminen auttaa jaksamaan työssä paremmin. 

”Uskon, että tää on sellainen asia, että tämän päivän kiireisessä työelämässä on ihanteel-
listakin, että voidaan kiireettömästi kohdata ja oikeesti kohdataan ja on tällaisia kahden-
keskisiä juttuja ihmisillä. Se on aika luksusta tänä päivänä.” (Nainen, 46) 

 

Yhteenveto työelämästä ja mentoroinnista 

Mentorit kertoivat haastatteluissa useista ajankohtaisista työelämän haasteista. Tällaisia 

haasteita olivat henkilöstön vaihtuvuus, kiire, kilpailun koventuminen ja työssä jaksa-

minen. Vanhempien ikäluokkien siirtyminen pois työelämästä huolestutti monia mento-

reita (5/11). Toinen henkilöstön vaihtuvuuteen liittyvä asia kosketti uusien työntekijöi-

den perehdyttämistä. Jos työntekijöiden vaihtuvuus on liian suurta, ei uusia työntekijöitä 

pystytä perehdyttämään ja ohjaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin eläkkeelle 

siirtyvien mukana poistuu paljon hiljaista tietoa. Erityisesti hoitoalalla työskentelevät 

mentorit (2/11) korostivat osaamisvajeen olevan mahdollinen. Samoin kuin haastatte-

luissa myös verkkokeskustelussa eläköityminen ja hiljaisen tiedon poistuminen koettiin 

haasteiksi, joissa mentorointia voitaisiin käyttää apuna. Työnyhteisön näkökulmasta 

olisi parempi, että osaamista jaettaisiin, jolloin siitä tulisi yhteistä omaisuutta.  

Osaamisvajeen koskettaessa työyhteisötasoa, kiire ja työssä jaksaminen (4/11) 

näkyvät ensimmäisenä yksittäisten työntekijöiden tasolla. Monet mentorit kertoivat 

haastattelussa, että kiire ja resurssien niukkuus vaikuttavat työntekijöiden työssä jaksa-

miseen. Verkkokeskustelussa asia ilmaistiin sanomalla, että työelämä vaatii joskus liian 

kokonaisvaltaista antautumista työnantajan käyttöön. Keskustelun mukaan mentoroin-

nin keinoin voitaisiin työtä inhimillistää ja vaikuttaa työyhteisön henkiseen hyvinvoin-

tiin, mikä puolestaan ehkäisisi työssä uupumista. Liian monet esimiehet ja työntekijät 

ovat verkkokeskustelun mukaan oman jaksamisen kanssa aivan yksin. 

Kolmas haastatteluissa esiin noussut työelämän piirre liittyi työelämän indivi-

dualismiin ja työntekijöiden väliseen kilpailuun (5/11). Yksin selviytyminen on mento-

reiden mukaan tullut tärkeämmäksi niin työelämässä kuin elämässä ylipäätään. Voisi 

ajatella, että myös työnantajan näkökulmasta osaamisen ja tiedon pimittäminen muilta 

ja oman edun tavoittelu olisi ongelmallista. Jos työyhteisöissä koetaan osaamisvajetta, 

olisi yhteistyö ja tiedon jakaminen kaikkien etu. Yksilöllistyminen näyttääkin Beckin 

(1995) mukaan levittäytyvän elämän kaikille osa-alueille. Työssä riskitekijät ja haasteet 

kohdataan yksilöinä, koska jokainen luo omaa yksilöllistä uraansa.  
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Henkilöstön vaihtuvuudesta kertoivat enemmän yli 48–vuotiaat mentorit. Alle 

neljäkymmentä vuotiaat eivät yhtä painokkaasti tuoneet esiin eläköitymistä ja henkilös-

tön vaihtuvuutta. Sen sijaan koetusta kiireestä ja jaksamisesta sekä työssä ilmenevästä 

kilpailusta kerrottiin kaikissa kolmessa ikäryhmässä. Samalla tavoin Henrikssonin 

(2001, 144) tulokset kertovat työssä jaksamisen olevan kaiken ikäisten työntekijöiden 

ongelma. 

8.2 Mentoroinnin mahdollisuuksista 

Haastattelussa mentorit pohtivat myös sitä, miten mentorointi on otettu vastaan omassa 

organisaatiossa. Pääosa tätä aihetta pohtineista mentoreista oli viemässä mentorointia 

laajemmin työyhteisöön, ja he tekivät omaan työyhteisöön mentorointisuunnitelmaa.  

Useat mentorit (5/11), jotka kertoivat esimiehen suhtautuneen myönteisesti 

mentoroinnin käyttöönottamiseen, kertoivat saadun tuen jääneen kuitenkin vähäiseksi. 

Muutamat mentorit kertoivat kokemuksista, joissa mentorointi oli otettu käyttöön, mutta 

siihen ei ollut sitouduttu riittävästi: aiheesta oli tarjottu liian vähän tietoa tai koulutusta 

eikä toimintaa ollut virallistettu ja vakinaistettu. Vaikka mentorointi on työyhteisöjen 

tasolla koettu hyväksi asiaksi, toiminta ei ole käytännön tasolla saanut mentoreiden mu-

kaan riittävästi tilaa ja tukea.  

”Sanotaan näin, että kyllä siihen on itse täytynyt olla kiinnostunut ja esimiesten taholta se 
on tavallaan heitetty, et tossa on toi ja jatka siitä. Ilman muuta varmaan tuetaan sitä asiaa 
ja se koetaan hyvänä asiana, mutta ei suoranaista selkeää tukea. Ei mulla oo ainakaan sel-
lasta kuvaa jäänyt. Mutta hyvin se on otettu vastaa. Totta kai, ei sitä voisi aloittaakaan, jos 
ei olisi johdon tukea.” (Nainen, 48) 

”Meilläki on vähän menty pylly edellä puuhun. Oikeastaan nyt vasta on puhuttu, että mitä 
koulutusta tarvittas. Meillä on hirveen aktiivinen tuo koulutusyksikkö ja varmasti järjes-
tää… Sitä ollaanki mietitty, et jos tästä mentoroinnista järjestettäs sellanen koulutus näistä 
peruskäsitteistä ja jostain dialogisuudesta ja mitä vahvasti siihen tarpeeseen liittyy. Mä 
luulen, että se vois ihan hyvin onnistua.” (Nainen, 48) 

Ne mentorit (3/11), joiden työssä mentorointi oli yksi tärkeä toimintatapa, kertoivat or-

ganisaation olleen aktiivinen mentoroinnin käynnistämisessä. Koko organisaation olles-

sa laajasti mukana mentoroinnin alkuvaiheessa, ei ongelmia ollut juuri esiintynyt. 

Eräässä organisaatiossa oli esimerkiksi järjestetty mentorointikoulutusta halukkaille.  

Mentorit, (3/11) jotka toimivat mentorina organisaation ulkopuoliselle henki-

lölle, eivät olleet kokeneet vastustusta tai ongelmia oman organisaation taholta. Yksi 
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heistä oli mentoroinut työajan ulkopuolella. Toinen oli mentoroinut työajalla ja saanut 

esimieheltään täyden tuen. Hänen mukaan ongelmia voi tulla silloin, jos mentorointi on 

erillään omasta työstä. On parempi, että mentorointi on osa työtä ja osa omaa roolia.  

”Tiedän, että jotkut ihmiset haluaa mentoriksi, mutta heidän organisaationsa ei oo siinä 
takana. Sellaiset ihmiset joutuu tekemään sen vapaaehtoistyönä ja vapaa-ajalla. Siinä on 
erilaista se. Sen sijaan, että se olis osa omaa työtä ja osa omaa roolia.” (Nainen, 46) 

Vaikka mentorointi oli otettu useissa organisaatioissa positiivisesti vastaan, eivät kaikki 

mentorit olleet käytännössä saaneet riittävästi tukea työyhteisön taholta. Luvattua tukea 

ei ollut käytännössä aina järjestetty. Kuitenkin ainoastaan yksi mentori oli kokenut sel-

keää vastustusta viedessään mentorointia omaan työyhteisöön. Mentoreiden mukaan 

mentoroinnin arvo on kuitenkin alettu nähdä selkeämmin ja siihen tullaan panostamaan 

entistä enemmän tulevaisuudessa.  

”Jotenkin mulla on semmonen tunne, että yritykset alkaa ymmärtää mentoroinnin merkitys-
tä. Nyt kun on itte tässä prosessissa, niin näkee kauheesti merkkejä ympärillä, mentorointia 
käytetään hyvin monipuolisesti.” (Nainen, 53) 

Mentoreiden mukaan työyhteisö saa mentoroinnista monia etuja (7/11). Mentoroinnilla 

voidaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja välittämiseen ja sitä kautta työntekijöiden 

jaksamiseen. Erityisesti esimiesten mentorointi nähtiin tulevaisuuden uutena mahdolli-

suutena. Esimiehet ovat monesti työssään yksin ja tarvitsevat suuresti mentorin kaltaista 

tukea itselleen. 

Useat mentorit uskoivat, että mentorointi voisi toimia perehdytyksen jatkona 

siten, että kaikille uusille työntekijöille annettaisiin mahdollisuus saada mentori. Kaksi 

mentoria toi esiin, että mentoroinnilla voitaisiin välittää työyhteisön arvoja ja näin tur-

vattaisiin työyhteisön kulttuurin ja imagon jatkuvuus. Tällä nähtiin olevan suora yhteys 

kilpailukyvyn säilymiselle. Mentorointi nähtiin kannattavampana henkilöstön kehittä-

mismenetelmänä kuin massakoulutus, koska sillä voidaan säästää paljon aikaa. Lisäksi 

se nähtiin hyvänä välineenä eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Eräs mentori 

kuvasi jopa, ettei näe omalla alallaan tulevaisuutta ilman mentorointia. Mentorit siis 

näkivät mentoroinnilla monia mahdollisuuksia ja uskoivat, että siihen tullaan panosta-

maan yhä enemmän, kun sen arvo oivalletaan.  

Haastattelusta saatujen tulosten mukaan näyttää mentoreiden alan mukaan syn-

tyvän pieniä eroja. Järjestössä työskentelevät mentorit olivat saaneet joko erittäin myön-

teisen (3/11) tai kielteisen (1/11) vastaanoton oman työyhteisön taholta. Hyvin myöntei-

sesti järjestöissä oli suhtauduttu mentorointiin silloin, kun mentoroinnin kaltainen toi-
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mintamuoto oli koko työyhteisön asia eli siihen oli sitouduttu. Kasvatus- ja opetusalalla 

työskentelevät olivat mentoroineet työyhteisön ulkopuolisia henkilöitä, ja he kertoivat 

oman yhteisön suhtautuneen mentorointiin neutraalisti tai hyvin myönteisesti. Vaikka 

useimmat mentorit kaipasivat työyhteisöltä lisää tukea, erityisesti tämä korostui tervey-

denhuoltoalalla toimivien mentoreiden kohdalla.  

8.3 Millaista tukea mentorit kaipaavat? 

Suurin osa mentoreista (9/11) kaipasi työyhteisöltä enemmän ja aktiivisempaa tukea. 

Mentorit kuvasivat saaneensa työyhteisön sijaan enemmän tukea joltain muulta taholta 

kuten esimerkiksi mentor-opinnoista, omista verkostoista tai mentorohjelmasta. Työyh-

teisöltä he odottivat mentoroinnin hyväksymistä ja tunnustamista osaksi toimintaa 

(7/11) sekä lisää keskustelumahdollisuuksia mentoreille (5/11).  

 

Tukea ja hyväksyntää omalta työyhteisöltä 

Useat mentorit (7/11) kokivat mentoroinnin niin suureksi asiaksi, että sitä on vaikea 

yksin viedä organisaatiossa eteenpäin. Tämän vuoksi organisaation antama tuki koettiin 

ensiarvoisen tärkeäksi. Vaikka osa mentoreista oli saanut tukea organisaatiolta, he ker-

toivat tarvitsevansa sitä vielä enemmän. Organisaatio voisi tukea mentorointia paneu-

tumalla mentorointiasiaan syvällisesti ja tunnustamalla ja hyväksymällä sen osaksi or-

ganisaation toimintaa. Näin sille annettaisiin enemmän aikaa ja tilaa. Mentoroinnista 

tulisi yhteinen asia, kun organisaation eri tahot olisivat mukana kukin tavallaan. 

”Siinä perehdyttämiskoulutuksessa oli rekrytointipäällikkö mukana luennoimassa ja hän oli 
muutenkin siellä koko ajan. Hän innostui kans siitä mentoraiheesta ja sanoi, että palataan 
siihen vielä. Just tällasta kaipaa, tukea siihen ympärille. Onhan se hirvittävän iso asia ru-
veta viemään yksinään tällasta, et kyllä pitää mukana olla muitakin.” (Nainen, 48) 

”Mä näkisin, että nimenomaan työyhteisön pitää olla hyvin vahvasti mukana siinä, että 
mentorointi mahdollistetaan. Se täytyy suunnitella jo organisaation sisällä sillä tavalla, et-
tä kaikki ymmärtää, mistä on kyse ja sille annetaan tilaa. Näkisin kuitenkin, että se on aika 
tärkeä siinä osaamisen siirtämisessä, kun tää sukupolven vaihdos joka tapauksessa on me-
neillään. (– –) Kiire on semmonen suhteellinen käsite. Kaikilla on nykyaikana aina kiire, 
mutta ei sitä tiä, että mihin se kiire on. Toisaalta se, että kun joku asia on tärkeä, niin sille 
tässä maailmassa aikaa löytyy. Se on arvostuskysymys.” (Nainen, 48) 

Ainoastaan yksi mentori oli erittäin tyytyväinen organisaatiolta saamaansa tukeen. Hän 

oli toiminut mentorina organisaation ulkopuoliselle henkilölle ja siitä huolimatta hänen 

esimiehensä oli suositellut mentoriksi ryhtymistä. Mentortapaamiset oli voitu järjestää 
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työajalla ja esimies oli tukenut tällaista työntekijän kehittymistä. Mentorin mukaan olisi 

aivan toisenlainen lähtökohta, jos mentoroinnille pitäisi hakea oikeutusta.  

”Me molemmat tehtiin työajalla tätä. On tärkeää, että työnantaja tukee tämän tyyppistä 
työntekijän kehittymistä. Sillon jos työnantaja suhtautuu kielteisesti ja siitä tulee oma va-
paaehtoistyö, niin sillon siinä on hiukan toisenlainen rooli. Meillä oli niin, että mun työn-
antaja ihan tän jatkuvan yhteistyön johdosta suositteli, että minä ryhdyn. Esimies sanoi, et-
tä ”Se on hieno juttu”. Ne tukiprosessit, jotka siihen liittyy, on tärkeitä. Jos on organisaatio 
tukemassa ja jos on ihmisiä tukemassa, niin se voi hyvin sellainen suhde. Jos sen suhteen 
ylläpitämiseen täytyy taistella ja hakea sille oikeutusta niin luulen, että on vaikea lähtökoh-
ta.” (Nainen, 46) 

Lisää keskustelumahdollisuuksia 

Siinä missä organisaation tuki liittyy enemmän mentoroinnin käyttöönottamiseen laajas-

ti organisaatiotasolla, keskustelumahdollisuudet liittyvät enemmänkin mentorsuhtee-

seen. Useat mentorit (5/11) korostivat erityisesti, että mentoreiden pitää saada jossain 

paikassa keskustella ja käsitellä mentorointiin ja mentorsuhteeseen liittyviä asioita. Täl-

lainen tukijärjestelmä mahdollistaisi kokemusten vaihtamisen määräajoin. Koska men-

torsuhde koetaan íntensiiviseksi, on sitä hyvä purkaa muiden mentoreiden kanssa. 

”Mä oon sitä mieltä, että kyllä työyhteisön tarvis tukea tietyllä tavalla. Jos yrityksessä on 
mentoreita, niin niillä olis paikka missä pohtia. Koska siinä on oma persoona vahvasti mu-
kana, niin pitäisi olla joku paikka, jossa voi käsitellä sitä omaa roolia ja asiaa. Koska 
tämmöset prosessit tahtoo laantua, jos kukaan ei arvota sitä, eikä huomioi. Se näivettyy ja 
kyllä me ihmiset tarvitaan sitä palautetta ja huomioimista. Siinä työyhteisössä pitäis jolla-
kin tapaa olla johdon, esimiehen siunaus ja tuki, joku paikka puhumiselle.” (Nainen, 53) 

Tällaisia keskustelupaikkoja oli löydetty mentorohjelmista, mentor-opinnoista sekä 

omista verkostoista. Jotkin mentorit olivat aktorinsa kanssa mukana mentorohjelmassa, 

jossa oli ollut yhteisiä purkupäiviä. Mentor-opinnot tai kuuluminen aktorin kanssa men-

torohjelmaan antoi tunteen kuulumisesta yhteiseen suurempaan kokonaisuuteen. Mento-

rohjelma myös ylläpiti ja rytmitti mentorsuhdetta. Useat mentorit kuvasivat, että ellei 

mentor-opintoja olisi ollut tukena, niin mentorin olisi pitänyt saada joku muu taho, mis-

sä purkaa ja käsitellä asioita ja pohtia, miten edetä mentorsuhteessa. Samankaltaista 

kokemusten käsittelyä ja keskustelua oli haettu myös omista työ- ja vapaa-ajan verkos-

toista. 

”Se voisi olla jotain ryhmäkeskustelua, jossa vois hakea itselleen sitä tukea tai tuuletella 
niitä tuntoja ja pohtia niitä vaikeita asioita. Noissa mun omissa haastatteluissa, kun mä ky-
selin, niin kyllä jotain tällasta tukihenkilöä kaivattiin myös näille mentoreille. Ne, jotka 
ovat meillä toimineet mentoreina, olivat sitä mieltä, että joku tämmönen kenen kanssa he 
sitten niitä asioita kävisivät läpi.” (Nainen, 48) 
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Mentorit ajattelivat, että myös koulutus tuo voimia ja jaksamista mentorina toimimiseen 

ja että sen avulla löytää uusia mahdollisuuksia. Kaksi mentoria kertoi haluavansa men-

tor-opintojen jälkeenkin saada lisää tietoa ja koulutusta mentoroinnista.  

 

Mentor-opinnot mentorin tukena 

Lähes kaikkien mentoreiden mukaan mentor-opintokokonaisuus oli ollut erittäin antoisa 

ja innoittava. Haastatteluajankohtana neljällä mentorilla opinnot olivat vielä meneillään, 

joten osa heidän kommenteista oli opintoja koskevia toiveita. Mentorit olivat saaneet 

sisällöllisesti paljon opinnoista, mutta lisäksi ryhmän tuki ja ryhmässä tapahtuneet kes-

kustelut oli koettu erityisen merkittäviksi. Lisäksi oman ajatteluprosessin käynnistymi-

nen ja ylläpitäminen koskien mentorsuhdetta ja omaa toimintaa oli koettu tärkeäksi 

opintojen anniksi.  

Opintoryhmä ja tunne kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen muiden men-

toreiden kanssa oli koettu hyvin myönteisesti (5/11). Kaikki mentorit (11/11) kertoivat, 

että keskustelut ryhmissä olivat olleet antoisia. Opinnoissa oli pystynyt purkamaan asi-

oita ja keskustelu muiden mentoreiden kanssa oli auttanut kirkastamaan omia näkemyk-

siä. Keskusteluista oli saatu ajatuksia oman mentorsuhteen eteenpäin viemiseksi. Eri-

laisten ihmisten ja eri alojen edustajien ansiosta opinnoissa oli syntynyt uudenlaisia nä-

kökulmia ja ajatuksia.  

”Kyllä se keskustelu ja kaikki on ollu tosi hedelmällistä, on ollu upea koulutus, en voi muu-
ta sanoa. Harmi kun se loppuu.” (Nainen, 53) 

”Odotan hirveen paljon lisää tietoa tietenkin ja itse asiassa sitä on tullutkin. Kyllä nämä 
lähiopiskelujaksot on olleet tosi mielenkiintoisia. Tää keskustelu toisten opiskelijoiden 
kanssa, tämä vuorovaikutus ja mielipiteiden vaihto, niin se auttaa kirkastamaan niitä omia 
käsityksiä ja näkemyksiä siitä menttoroinnista. Ja sitten, kun on näitä kaikenlaisia tehtäviä, 
niin tavallaan se, että konkreettisesti ja fyysisesti pannaan töihin ja pitää kirjottaa ja pitää 
tehdä oppimispäiväkirjaa ja muuta. Se pakottaa ja pistää oikeesti miettimään ja ehtimään 
tietoa niistä asioista, että missä mennään ja mitä tapahtuu. Odottaisin sitten, että kun nämä 
viistoista opintoviikkoa on suorittanut, niin jotain tietäis mentoroinnista.” (Nainen, 48) 

Ainoastaan kaksi mentoria kokivat, etteivät olleet saaneet ryhmältään merkittävää tukea. 

Heistä kumpikin oli kokenut oman mentortilanteensa erilaiseksi verrattuna muiden osal-

listujien tilanteeseen. Tämän vuoksi ryhmältä ei ollut saatu odotetunkaltaista tukea, 

vaikka keskustelut olikin koettu mielenkiintoisiksi. 

Kaikki mentorit olivat hakeneet koulutuksesta perusteellista ja syvällisempää 

tietoa mentoroinnista. Vaikka jotkut mentorit olivat ennen opintoja olleet mentoroinnin 

kanssa tekemisissä pitkäänkin, he halusivat saada opintojen avulla lisätietoa mentoroin-
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nista. Opintojen sisältöihin ei viitattu niin usein kuin ryhmästä saatuun tukeen, vaikka 

opintojen sisällöt oli koettu mielekkäiksi. Erityisesti sisällöistä tuotiin esiin dialogisuus 

(4/11) ja etiikka mentorsuhteessa (4/11). Myös hiljaisen tiedon käsite oli monille avau-

tunut uudella tavalla opintojen aikana. Lisäksi opintojen sisällöt olivat saaneet koske-

tuspintaa mentoroinnin ulkopuolelta. Pohdintaa oli synnyttänyt esimerkiksi eettisyys 

elämässä laajemmin sekä käsitykset siitä, miten ihmistä lähestytään.  

”Ne asiat, mitä mulle on jäänyt käteen, on tietynlainen dialogisuus. Se liittyy kuuntelemisen 
taitoon ja keskustelutaitoon ja siihen yhteiseen ymmärrykseen, mikä pitää syntyä ja siihen, 
että kieli on hirveen vahva väline käsitellä tällaisia asioita. Pitää olla todellakin ymmärrys-
tä siitä, mitä sanoilla tarkoitetaan, kun keskenään puhutaan. Sitten se hiljaisen tiedon mää-
ritelmä ihan avautui toisella tavalla. Ja sitten eettisyys koko elämässä, ei pelkästään liittyen 
mentorointiin. Ne oli ne asiat, jotka mulla kolahti tosi kovasti. Ne jää päällimmäisinä. Niitä 
teknisiä asioita, miten mentorointia kannattaa järjestää, niitä mä joudun työstään vielä pit-
kään. Oikein hyvä koulutus.” (Nainen, 53) 

Tiedon lisääntymisen ja ryhmän tuen lisäksi erottui kolmas tekijä, johon mentorit viitta-

sivat kuvatessaan opinnoista saatua tukea. Mentorit (5/11) kuvasivat, että opinnoissa oli 

joutunut koko ajan miettimään ja pohtimaan mentorsuhdetta ja omaa toimintaa mentori-

na. Tämän ansiosta oma ajatteluprosessi oli saatu käyntiin. Jatkuva asioiden pohtiminen, 

tiedon etsiminen ja käytännön soveltaminen oli tuottanut tulosta ja opintojen aikana 

ajatukset omasta toiminnasta ja mentorsuhteesta olivat selkeytyneet ja täsmentyneet. 

”Sanoisin, että kokonaisuutena se on pannut minut sellaiseen prosessiin, miettimään koko 
asiaa. Katsomaan, tiedostamaan tämän asian.. Tämä on vaan pakko tehdä ja tähän asiaan 
on tartuttava. Ajattelemaan koko ajan ja peilaamaan kokonaisuutta. En osaa sanoa mitään 
yksittäistä juttua. Se on muistuttanut koko ajan siitä, että miten mä peilaan tätä yhteisöön ja 
omaan tapaan tehdä ja millä lailla mä meen eteenpäin.” (Mies, 58) 

 

Lyhyt yhteenveto mentoreiden kaipaamasta tuesta 

Mentoreiden (7/11) mukaan organisaation tuki on ensiarvoisen tärkeää mentorille. Jot-

kut mentoreista kokivat saaneensa hyvin vähän tukea organisaatiolta, ja lähes kaikki 

toivoivat saavansa tukea enemmän. Mentoroinnin tunnustaminen osaksi toimintaa, tilan 

antaminen ja yhteiseksi asiaksi ottaminen olisi parhainta tukea, mitä mentorit toivoivat. 

Lisäksi mentorit (5/11) toivoivat mahdollisuuksia keskustella mentorsuhteeseen liitty-

vistä asioista esimerkiksi muiden mentoreiden kanssa. Myös Gillesin & Wilsonin 

(2004) sekä Garveyn (1995) mukaan on erittäin hyödyllistä, että mentoreilla on mahdol-

lisuus keskustella muiden mentoreiden kanssa sekä pohtia omaa toimintaa ja oppimis-

taan. Eri-ikäiset ja eri aloilla työskentelevät mentorit näyttävät kaikki tarvitsevan yllä 

kuvattuja tukimuotoja, koska alan ja iän suhteen ei tuloksissa näyttänyt syntyvän eroa   
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Kaikki mentorit (11/11) pitivät mentor-opintoja erittäin antoisina. Opinnoista 

oli saatu vahvistusta mentorina toimimiseen. Asiasisältöjen lisäksi opinnot olivat tar-

jonneet mentoreille sosiaalisen tukiverkon ja mahdollisuuden keskusteluun ja ajatusten 

vaihtoon muiden mentoreiden kanssa. Mentorit kuvasivat, että opintojen avulla oli syn-

tynyt kokonaiskuva mentoroinnista ja opintojen antia oli pystytty hyödyntämään myös 

omassa työssä. Ainoastaan kaksi mentoria, jotka kokivat oman tilanteensa poikkeavan 

muiden mentoroinnista, eivät olleet saaneet opintoryhmältä kaipaamaansa tukea. Mo-

lemmat heistä olivat miehiä. Sen sijaan verkkokeskustelussa mentorin kaipaamaa tukea 

ei käsitelty. Näin ehkä sen vuoksi, että verkkokeskustelun aikana opinnot olivat alku-

vaiheessa, jolloin muut teemat olivat ajankohtaisempia.  

8.4 Luvun yhteenveto 

Kolmas tutkimustehtävä osoittaa, että ympäristössä jossa mentorsuhteet elävät, on ta-

pahtunut isoja muutoksia. Työelämän ajankohtaisia haasteita ovat kokeneiden työnteki-

jöiden jääminen eläkkeelle, kiire ja työssä uupuminen. Beckin (1995) kuvaama elämän 

yksilöllistyminen näkyy myös työssä. Jokainen työntekijä saattaa kohdata omat haas-

teensa, kilpailun ja uupumisen yksin yksilönä, jolle yhteisöllä ei ole paljoa tarjottavaa. 

Tällaisessa tilanteessa mentorointi ja ihmisten aito kohtaaminen näyttäisi olevan entis-

täkin tärkeämpää. Kuitenkaan kaikissa työyhteisöissä ei ole pystytty riittävästi tuke-

maan mentoreita. Mentorit kaipaavat mentoroinnin tunnustamista ja hyväksymistä sekä 

keskustelumahdollisuuksia.  

Saattaa olla, että erityisesti siellä, missä ehkä eniten tarvittaisiin mentoreita, 

heitä vähiten pystytään tukemaan. Esimerkiksi hoitoalalta mentoroinnilla olisi tarvetta, 

koska eläkkeelle tulee jäämään runsaasti kokeneita työntekijöitä. Koska samalla alalla 

myös työssä jaksaminen näyttää isolta haasteelta, voi olla että mentoreiden tukemiseen 

ei jää paljoakaan resursseja. Allenin, Poteetin ja Borroughsin (1997) mukaan mento-

rointia ehkäisevät organisaatioissa mm. ajanpuute ja kilpailuhenkinen työilmapiiri. Juuri 

nämä haasteet näyttävät olevan tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. 

Kaiken kiireen ja työvaatimusten keskellä tarvittaisiin mentoroinnin kaltaista 

paikkaa pysähtyä oppimaan uutta ja pohtimaan asioita muiden kanssa. Jos kaikki ”yli-

määräinen” ja välittömiä tuloksia tuottamaton toiminta karsitaan pois, ei työyhteisöissä 

jää tilaa mentoroinnille saati sitten mentoreiden tukemiselle. Lähteenmäki (1995) on 
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todennut, että mentorointia ei synny itsestään, vaan sitä täytyy tukea joko taloudellisesti 

tai sosiaalisesti. Siihen, ei siis voi luottaa, että mentorit jaksavat loputtomasti mentoroi-

da omalla ajallaan ja saavat kaiken tarvittavan tuen mentor-opintojen kaltaisilta tahoilta. 

Jotta hiljaisen tiedon hukkaan valuminen estyisi, pitää myös työyhteisöjen olla mukana 

tukemassa mentorointia.  
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9 TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA 

Useimmiten mentorointitutkimuksissa on tarkasteltu aktoreiden kasvamista ja oppimis-

ta. Sen sijaan tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää mentorina toimivien henki-

löiden kokemuksia mentoroinnista. Aihetta lähestyttiin useasta eri näkökulmasta. Tut-

kimuksessa haluttiin selvittää, millaista biografista oppimista mentoreiden elämään on 

kuulunut ja millaisia elämänkokemuksia mentorit pitävät mentoroinnin kannalta merki-

tyksellisinä. Samalla tavoin kuin perinteisissä mentorointitutkimuksissa myös tässä tut-

kimuksessa tarkasteltiin mentorin tehtäviä mentorsuhteessa, mutta uudempana näkö-

kulmana nostettiin esiin kysymys siitä, millaisia kasvumahdollisuuksia mentorointi tar-

joaa mentoreille. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan sitä, millainen sija mento-

roinnilla on nykypäivän työelämässä. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimustuloksia ja 

pohditaan esiin nousseita kysymyksiä. Luvun loppuosassa tarkastelun kohteena on tut-

kimuksen luotettavuus ja arviointi.  

9.1 Mentorin elämänkokemusten merkitys  

Tutkimustulosten mukaan mentorit pitivät elämänkokemusta tärkeänä voimavarana 

mentorointitehtävässä. Ikä ja kokemus ovat vahvistaneet mentoreiden itsetuntemusta ja 

itseluottamusta, tuoneet rauhallisuutta sekä parantaneet vuorovaikutustaitoja. Tällaisten 

voimavarojen on todettu (Lillia 2000) olevan mentorille hyödyksi. Tämän tutkimuksen 
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mukaan elämänkokemus ei sinällään ole mentorille arvokasta, se muuttuu merkityksel-

liseksi reflektoinnin ja työstämisen kautta.  

Aittola (1998, 80) kuvaa elämänkokemusten muodostavan elämähistoriallisen 

tietovarannon ja sillan menneen ja tulevan väliin. Kaikki elämänkokemukset jättävät 

jälkensä biografiaan. Biografisuus ja elämänkokemusten hyödyntäminen oppimisessa 

liittyvät monin tavoin mentorointiin. Monet elämänkokemukset ovat voineet synnyttää 

oppimiskokemuksia, joita mentori voi käyttää resurssinaan. Mentori voi jakaa näitä ko-

kemuksia ja osaamista mentorsuhteessa, jolloin ne voivat olla avuksi toiselle henkilölle.  

Tulosten mukaan niin arkipäiväiset kokemukset kuin merkittävät elämänkoke-

mukset ovat vahvistaneet mentoreita ja opettaneet jotain uutta. Arkiset kokemukset toi-

mivat mentoreiden mukaan hiljaisena tukena elämässä. Arkista oppimista kuvattiin vä-

hemmän, mikä onkin luonnollista, sillä sen kuvaaminen on vaikeaa. Merkittäviä elä-

mänkokemuksia oli ehkä helpompi nimetä, koska niitä kuvattiin arkikokemuksia 

enemmän. Elämän merkittäviin käännekohtiin liittyi arvojen pohtimista sekä muutoksia 

ihmiskuvassa. Ne siis olivat saaneet aikaan hyvin kokonaisvaltaisia muutoksia.  

Merkittävien elämänkokemusten rinnalla tuloksissa nousivat selkeästi esiin 

työelämään liittyvät aiheet muiden elämänalueiden jäädessä vähemmälle. Tuloksesta 

voi päätellä, että työ koetaan erityisen merkittävänä elämän sisältönä. Eeva Jokinen 

(2005), joka käsittelee tuoreessa kirjassaan aikuisten arkea, kuvaa työn olevan läsnä 

kaikkialla, kun ihmiset puhuvat arjestaan. Mentoreille työstä puhuminen näytti olevan 

helpompaa, vaikka tutkimuksessa tavoiteltiin myös muiden elämänalueiden kokemuk-

sia. Tulos saattaa olla selitettävissä sillä, että koska mentorointi liittyy yleensä työhön ja 

työrooliin, mentorit ajattelevat työkokemusten olevan mentoroinnin kannalta merkityk-

sellisempiä. Työn korostumisesta huolimatta osa mentoreista piti mentorointia kuitenkin 

kokonaisvaltaisena vuorovaikutussuhteena, jossa kokonaisena ihmisenä läsnä oleminen 

on tärkeää. Toisaalta tutkimustulos voi kertoa oman, yksityisen, elämänalueen suojele-

misesta. Vaikka haastattelutilanteet olivat tunnelmaltaan avoimia, voi olla että haastatte-

lutilanteessa oli vaikeampi ottaa esiin työn ulkopuolelle sijoittuvia elämänkokemuksia.  

Tutkimustulosten mukaan suurin osa mentoreista ei olisi voinut toimia mento-

rina 10 vuotta sitten. Kypsyys ja halu toimia mentorina olivat heränneet vasta kokemuk-

sen ja vuosien myötä. Vaikka eletyt vuodet näyttivät liittyvän mentorointihalukkuuteen, 

eivät mentorit olleet kuitenkaan tietoisesti tunnistaneet itsessään generatiivisten tarpei-

den voimistumista. Eriksonin (1980) teoriassahan generatiivisuudesta tulee elämän pe-

rusvoima keski-iässä. Selityksenä tulokselle voi olla se, että tutkimukseen osallistuneis-
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ta mentoreista useat työskentelivät kasvatus- tai hoiva-aloilla. Jos ihmisten auttaminen 

ja opastaminen on osa jokapäiväistä työtä, ei ikä ehkä niin voimakkaasti näy generatii-

visuuden voimistumisena. Tulosten valossa ikä ja kokemus näyttivät tuoneen itsetunte-

muksen, itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen muodossa enemmän kykyä toimia 

mentoroinnin kaltaisessa vuorovaikutussuhteessa. Kulttuuristen vaatimusten vaikutus 

generatiivisuuteen (ks. McAdams, Hart, Maruna 1998) ei sen sijaan tullut esiin tässä 

tutkimuksessa. Kuitenkin voisi ajatella, että tällä hetkellä suomalaisessa työelämässä 

kulttuurinen generatiivisuuden vaatimus voisi näkyä osaamisen jakamiseen ja siirtämi-

seen liittyvänä vaatimuksena. Ammattialan vaikutusta generatiivisuuteen ja mentoroin-

tiin voisi tutkia tarkastelemalla suurempia otoksia eri aloilla työskenteleviä mentoreita. 

Generatiivisten tarpeiden muuttuminen iän myötä vaatisi sen sijaan pitkittäistutkimuk-

sen kaltaisen tutkimusasetelman.  

Merkittävä huomio tutkimuksessa oli omien mentorhahmojen nouseminen sel-

keästi esiin. Useiden vuosien ja jopa vuosikymmenten kuluttua omat mentorhahmot 

muistuivat mentoreiden mieliin. Ajan kuluessa mentorhahmojen todellinen arvo oli 

saattanut selkiytyä ja suhteet mentorhahmoihin kuvattiin olleen erittäin myönteisiä. 

Mentorhahmojen kuvattiin auttaneen eteenpäin hankalissa tilanteissa tai näyttäneen 

suuntaa elämässä. Tulos kertoo selkeästi siitä, että mentorointi on arvokasta ja tärkeää ja 

että ohjaussuhteella voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia. Vuorovaikutussuhde 

ihmisen kanssa, jota arvostaa, jättää pitkäkestoisia jälkiä biografiaan ja antaa eväitä pit-

käksikin ajaksi. Osa mentoreista kertoikin, että ohjauksen ja avun saamisen kokemukset 

olivat vaikuttaneet omaan päätökseen ryhtyä mentoriksi.  

Tutkimukseen osallistuneiden mentoreiden omat kokemukset avun ja tuen 

saamisesta olivat olleet hyvin moninaisia ja epävirallisia eikä ohjaussuhteita ollut kut-

suttu mentorsuhteiksi. Näissä suhteissa onkin saattanut olla kyse juuri arkipäivän tilan-

teista, jotka sedimentoituvat vähitellen ja joiden anti muuttuu ajan myötä osaksi käytän-

nöllistä osaamista. Välttämättä mentoroinnin ei tarvitse olla virallista eikä sen tarvitse 

tapahtua virallisten mentorohjelmien puitteissa. Tärkeämpää saattaa olla, että tarve men-

toroinnille on olemassa ja tilanne mahdollistaa ohjaussuhteen jatkumisen. Toisaalta kui-

tenkin se, että erilaisia mentorointiohjelmia on käynnistetty viime vuosina paljon, ker-

too siitä että myös viralliset mentorsuhteet koetaan tarpeellisiksi.  
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9.2 Oppeja puolin ja toisin 

Maailma on täynnä erilaisia valinnan mahdollisuuksia, jotka ovat samalla myös pakko-

ja. Kaikkien on nykyisin pakko tehdä omaa elämää koskevia valintoja. Elämä edellyttää 

jatkuvaa refleksiivistä tarkkailua, joustavuutta ja uusien asioiden oppimista. (Aittola 

1998, 84.) Tämän tutkimuksen mukaan mentorointi voi olla aktoreiden lisäksi myös 

mentoreille tapa reflektoida omia kokemuksia ja oppia uutta. Mentorointi on kuitenkin 

nähtävä mahdollisuutena, ei pakkona. Tulosten mukaan sitoutuminen ja vapaaehtoisuus, 

kunnioitus luottamus ja tasavertaisuus ovat mentorsuhteessa piirteitä, joista ei voi tinkiä. 

Mentorsuhteen kuvattiin lisäksi perustuvan keskusteluille, kysymiselle ja kuuntelulle. 

Samankaltaisia tekijöitä on kuvattu myös mentorkirjallisuudessa. Tällaisten piirteiden 

voikin ajatella olevan ajasta riippumattomia, mentorsuhteille tyypillisiä piirteitä. 

Mentoroinnin tavoitteita kuvaavat tutkimustulokset ovat samansuuntaisia men-

toroinnista esitettyjen teorioiden (Kram 1983, Scandura & Williams 2001) kanssa. Men-

torointi näyttää jakaantuvan kolmeen tavoitteeseen, jotka ovat ammatillisen kehittymi-

sen tukeminen, henkilökohtaisen kasvun tukeminen sekä organisaation ja työn kehittä-

minen. Aiemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan organisaation ja työn kehittämistä ole 

nostettu yhdeksi mentoroinnin päätavoitteista kuten tässä tutkimuksessa. Se, että organi-

saatiotaso tuli mentoroinnin tavoitteissa vahvasti esiin, saattaa kertoa jotain nykyisestä 

työelämästä. Onko mentoroinnissakin ajateltava nykyään enemmän myös organisaation 

etua? Ajankohtaiset haasteet saattavat näkyä mentoroinnissa siten, että henkilökohtais-

ten tavoitteiden ja oppimisen rinnalle, ellei ihan edelle, nousee yhä enemmän organisaa-

tion tavoitteet ja organisaation oppiminen. Eläkepommin lähestyessä mentoroinnin on 

nähty olevan yksi mahdollisuus välittää osaamista ja hiljaista tietoa ja sitä kautta turvata 

osaamisen säilyminen organisaatioissa. Mielenkiintoista on tietenkin se, missä määrin 

organisaation tavoitteita on mahdollista korostaa, koska mentoroinnissa on kuitenkin 

kyse ohjaus- ja kehittymisssuhteesta, jota ohjaavat henkilökohtaiset tavoitteet. Mahdol-

lista tietenkin on, että yksilön ja organisaation tavoitteet ovat samansuuntaisia.  

 Tutkimuksessa valotettiin myös sitä, millaisia oppimismahdollisuuksia mento-

rilla itsellään on mentorsuhteessa. Monestihan mentorointia käsittelevissä tutkimuksissa 

on keskitytty tarkastelemaan aktoreiden oppimista, koska se on mentorsuhteen keskeisin 

tavoite. Myös mentorilla näyttää tutkimuksen mukaan olevan paljon oppimismahdolli-

suuksia. Mentori voi oppia omalta aktoriltaan monia uusia asioita, mutta korostuneem-

min tuli esiin se, että mentori voi oppia omasta itsestään reflektoidessaan ja työstäessään 
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mentorsuhteen aikana kokemuksiaan ja toimintaansa. Tehokas kokemuksista oppiminen 

edellyttääkin Mezirowin (1991, 1995) mukaan kokemusten tietoista tarkastelua ja ana-

lyyttistä erittelyä. Reflektio tarkoittaa tällöin omien uskomusten oikeutuksen tutkimista. 

Osa mentoreista kuvasikin oppineensa suhteen ansiosta kyseenalaistamaan omia toimin-

tatapoja, mutta myös omasta ihmiskäsityksestä oli opittu uutta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että mentorin oppiminen ja mentorsuhteen dialogi-

suus saattavat olla yhteydessä toisiinsa. Mentorit, jotka kuvasivat omaa oppimistaan 

eniten, painottivat mentoroinnin perustuvan avoimeen vuorovaikutukseen, erilaisuuden 

hyväksymiseen ja vastavuoroisuuteen. Näiden piirteiden on kuvattu olevan tyypillisiä 

myös dialogisessa oppimisessa (Sarja 2000b, Huttunen 1999, Burbules 1993).  

Tämän tutkimuksen mukaan vuorovaikutukseen ja luottamukseen liittyvät on-

gelmat näyttävät vaikeuttavan mentorsuhteen onnistumista eniten. Ebyn ja MacManuk-

sen (2004) mukaan vuorovaikutusongelmat voivat johtaa tuloksettomaan mentorsuhtee-

seen. Heidän mukaansa tulokseton suhde päättyy usein ennen aikaisesti ja siihen voi 

liittyä mielipahaa tai pettymystä. Tässä tutkimuksessa suurin osa kuvatuista mentorsuh-

teista oli onnistunut hyvin, mutta haasteitakin oli kohdattu. Haasteena oli ajan ja resurs-

sien löytäminen tai henkilökemioiden yhteensopivuus. Lisäksi mentorit pelkäsivät sitä, 

että he vaikuttavat aktoriinsa liian paljon tai että osapuolten asema organisaatiossa vai-

kuttaa mentorsuhteeseen liikaa. Onnistumisen kokemukset ja aktorin kehittymisen nä-

keminen sen sijaan kuvattiin elämyksinä, joita haasteiden kohtaaminen ei ainakaan vä-

hentänyt.  

Tutkimuksessa nousi esiin, että mentori voi saada ohjaamisesta positiivista 

energiaa, hyvää mieltä. Samankaltaisia tuloksia mentorin motivaation, tyytyväisyyden 

ja energisyyden lisääntymisestä on esiintynyt myös muissa tutkimuksissa (Gilles & Wil-

son 2004, Conway 1998). Voisikohan siis ajatella, että mentorointi vaikuttaisi myös 

työssä jaksamiseen? Tätäkin on hyvä pohtia, sillä työuupumus, joka ilmenee mm. kyy-

nistymisenä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä, on todellinen ongelma suoma-

laisessa työelämässä (Salmela-Aro & Nurmi 2002).  

Osaamisen säilymisen ja kehittämisen rinnalla organisaatioissa on tärkeää 

huomioida myös motivaation ja sitoutumisen merkitys. Ihmisissä olevan osaamisen on 

sanottu siirtyvän yrityksen hyödyksi vain, jos he ovat motivoituneet sen käyttämiseen ja 

sitoutuneet hyödyntämään sitä yrityksen hyväksi (Ulrich 1998). Organisaatiotasolla 

tämä tarkoittaa sitä, että osaavien työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumishalua on li-
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sättävä ja huolehdittava heidän osaamisen kehittämisestä, mikäli heistä halutaan pitää 

kiinni.  

9.3 Mentorointi 2000-luvun työelämässä 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ympäristöä missä mentorointi tapahtuu. Tulosten mu-

kaan mentorit olivat aidosti huolissaan suurten ikäluokkien eläköitymisestä ja osaami-

sen säilyttämisestä työelämässä. Lisäksi muut ajankohtaiset haasteet kuten liian vähäi-

nen henkilöstö, kiireinen työtahti ja individualismi olivat saaneet mentorit pohtimaan 

työntekijöiden työssä jaksamista. Pitkään jatkuessaan kiire ja kilpailu voivat alkaa nä-

kyä jaksamisessa, osaaminen ja motivaatiokin voivat heikentyä. Heikkisen (2001) mu-

kaan kiireisen työtahdin vuoksi onnistumisen elämykset voivat jäädä työelämässä vä-

häisiksi. Jatkuvien työssä tapahtuvien muutosten vuoksi työssä kasvamisen ja ohjaami-

sen tarve on hänen mukaansa lisääntynyt. Tämän tutkimuksen valossa mentorointi tar-

joaa yhdenlaisen mahdollisuuden oppimiselle ja juurtumiselle.  

On todettu, että ajanpuute, kilpailuhenkinen ilmapiiri ja organisaatioiden ra-

kennemuutokset toimivat mentorointia ehkäisevinä tekijöinä (Allen, Poteet & Bor-

roughs 1997). Tässä tutkimuksessa mentorit kuvasivat juuri kiireen, kilpailun ja henki-

löstövaihdosten olevan nykypäivää suomalaisessa työelämässä. Siitä huolimatta mento-

rointi on kuitenkin mentoreiden itsensä mukaan mahdollista. Tutkimuksessa tuli vah-

vasti esiin se, että mentorsuhteiden ylläpitäminen on entistä tärkeämpää työelämän 

haasteiden edessä. Mentorsuhteessa voi aidosti kohdata toisen työntekijän, mikä auttaa 

jaksamaan työssä paremmin.  

Työelämän haasteiden ja mentoroinnin välille näyttää syntyvän paradoksaali-

nen tilanne. Siellä, missä on kaikkein kiireisintä, olisi mentoroinnille eniten tarvetta. 

Mentorsuhteeseen kuuluva ajatusten jakaminen, vuorovaikutus ja pysähtyminen saatta-

vat olla juuri sitä, mitä kiireen keskellä kaivataan. Ja siellä missä on kiireisintä, ehdi-

täänkö siellä mentoroida? Jääkö mentoroinnille aikaa ja resursseja? Esimerkiksi tervey-

denhuoltoalalla väestön ikääntyminen näkyy vähitellen palveluiden kysynnän kasvuna. 

Palveluiden tarjoaminen olisi taattava, mutta toisaalta juuri terveydenhoitoalalta suuri 

joukko työntekijöitä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Voisi ajatella, että mentoroinnille 

olisi tällaisessa tilanteessa tarvetta.  
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Tulosten mukaan mentorointi on työelämän haasteista huolimatta mahdollista 

ja sille näyttää olevan tarvetta. Useat mentorit toivoisivat saavansa kuitenkin työyhtei-

söiltään enemmän tukea. Vaikka mentorointiin suhtaudutaan organisaatioissa myöntei-

sesti, ei sitä välttämättä ole otettu osaksi organisaation toimintaa siten kuin mentorit 

toivoisivat. Lähteenmäen (1995) mukaan yhteisöjen pitäisikin tukea mentorointia joko 

sosiaalisesti tai taloudellisesti. Tässä tutkimuksessa tuli esiin sosiaalisen tuen tarve. Tu-

ki, jota mentorit kaipasivat eniten, oli että mentorointi tunnustettaisiin ja hyväksyttäisiin 

osaksi organisaation toimintaa. Kun mentorointiin perehdyttäisiin enemmän, siitä voisi 

tulla enemmän yhteinen asia ja sille annettaisiin tilaa. Tuen tarvetta kuvaa se, että aino-

astaan yksi mentori koki saaneensa tukea riittävästi. Hänen esimiehensä oli aktiivisesti 

kannustanut ryhtymään mentoriksi. Tämä huomio tukee niitä tutkimuksia (Allen, Poteet 

& Borroughs 1997), joissa esimiehiltä sekä kollegoilta saadun tuen on todettu vaikutta-

van myönteisesti mentoroinnin syntymiseen. Työntekijöiden oppimista tukeva organi-

saatiokulttuuri näyttää siis olevan myös mentoroinnin kannalta merkittävä. 

Vaikka työelämän näkymät eivät kaikille näyttäydy aina valoisana, positiivisia 

valonpilkahduksia on näkyvissä. Siltalan (2004, 285–286) mukaan esikuvat antavat 

voimia ja luovat selviytymisuskoa. Siltala pohtiikin sitä, miten esikuvat ylläpitävät elin-

voimaansa ja innostustaan. Miten he täyttävät reppua läpi koko työuran? Miten he voi-

vat olla tuon ikäisiä ja hyvinvoivia ja still going strong? Koulutuksissa kun ei kerrota, 

mistä tällaista elämänuskoa ammennetaan. Esikuvat ja mentorit yhdenlaisina esikuvina 

ovat arvokkaita nykyisessä työelämässä. Tässä tutkimuksessa mentorit toivat esiin, että 

mahdollisuus keskustella mentorointiin liittyvistä asioista on tärkeä. Voi olla, että men-

torit ammentavat elinvoimaa juuri niistä hetkistä, kun voivat pohtia mentorointiin liitty-

viä asioita toisten mentoreiden kanssa. Keskustelumahdollisuuksia on siis oltava, mutta 

toisaalta on hyvä pohtia sitä, millaisissa rajoissa ja yhteydessä keskustelu on mahdollis-

ta ottaen huomioon mentorsuhteen luottamuksellisuuden.  

Elämän pirstaloituminen ja jatkuvuuden katoaminen, joista Sennet (2002) pu-

huu, näkyvät myös suomalaisessa elämässä. Epävarmuus näkyy työssä ja ihmissuhteis-

sa. Suuria määriä työntekijöitä irtisanotaan, yritykset muuttavat ulkomaille, toiset ovat 

pätkätyössä ja toisille ei riitä työtä lainkaan. Jatkuvuus ihmissuhteissakaan ei ole enää 

samankaltaista kuin aiemmin. Esimerkiksi työn perässä liikkuminen synnyttää aina uu-

sia ihmissuhteita ja aikaisemmat suhteet saattavat unohtua. Paljon on puhuttu myös per-

hesuhteiden katkeamisesta avioerojen myötä.  
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Ehkä mentorointi voisi tarjota jonkinlaista jatkuvuuden tunnetta työelämän sa-

ralla. Luottamuksellisen mentorsuhteen synnyttyä voi ystävyyssuhde säilyä, mentorsuh-

teen jälkeenkin. Mentorointi ei myöskään välttämättä, mentoroinnin tavoitteista tieten-

kin riippuen, ole sidoksissa tiettyihin organisaatioihin ja työtilanteisiin. Organisaatiora-

jat ylittävä mentorointi voi luoda verkostojen kautta pysyvyyttä ja jatkuvuutta pirstaloi-

tumisen sijaan. Jatkuvuutta mentorointi voi luoda myös henkilöstön sitoutumisen kautta. 

Tutkimuksessa mentoroinnin kuvattiin sitouttavan työntekijöitä paremmin työhönsä ja 

työyhteisöön. Mentorit uskoivat sitoutuneen henkilöstön olevan työnantajan etu lähes-

tyvän työvoimapulan aikana. 

Mentorit kuvasivat myös muita myönteisiä vaikutuksia, joista hyötyy niin työn-

tekijä kuin koko työyhteisö. Ajateltiin, että mentorointi vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin 

ja hyvinvointiin. Mielenkiintoisesti tuli esiin myös se, että mentoroinnin avulla työyh-

teisön arvot voivat saada jatkuvuutta, mikä puolestaan voi näkyä kilpailukyvyn vahvis-

tumisena. Tällaisten etujen vuoksi mentoroinnin nähtiin olevan tulevaisuudessa yhä 

tärkeämpää. Mentorit kuitenkin uskoivat, että mentorointia aletaan tukea ja vahvistaa 

yhä enemmän vasta sitten kun sen todellinen arvo ymmärretään. Ja missä organisaati-

oissa työyhteisön hyvinvointia ja kilpailukyvyn säilymistä ei pidettäisi arvossa? 

On huomattava, että oppimista, sitoutumista ja luottamusta ei synny, mikäli 

mentorsuhteen osapuolet eivät ole siinä aidosti mukana. Tässäkin tutkimuksessa tuli 

esiin, että mentorointi koetaan vaativana ja haasteellisena tehtävänä. Aina mentorsuhde 

ei onnistu toivotulla tavalla, sama pätee kaikissa muissakin ihmissuhteissa. Mentorointia 

ei voi käyttää koulutuksen kaltaisena henkilöstön kehittämisen välineenä. Sen todellinen 

arvo piilee vapaaehtoisuudessa ja vilpittömässä halussa oppia lisää niin itsestä kuin 

muista.  

9.4 Tutkimuksen arviointia 

Tulosten yleistettävyyden kannalta toteutettu tutkimus on ongelmallinen, sillä pieni otos 

ei salli yleistysten tekemistä. Otoksen koosta huolimatta tämä tutkimus lisäsi tietoa ja 

ymmärrystä siitä, miltä mentorointi näyttää mentorin näkökulmasta katsottuna. Tuloksia 

voidaan käyttää apuna organisaatioissa, kun pohditaan sitä, miten mentorointia voitai-

siin tukea. Mentoroinnin tukimuotoja olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin, sillä tä-

män tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mentorit selvästi kaipaavat tukea organi-
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saation taholta. Jos organisaatioissa halutaan, että kokeneempien työntekijöiden osaa-

minen välittyy mentoroinnin avulla nuoremmille työntekijöille, on syytä kuunnella 

myös mentoreiden toiveita. 

Hieman parempaan yleistettävyyteen olisi saatettu päästä, jos tutkimuksen 

otosta olisi rajattu. Kohdejoukkona olisi voitu pitää tietyn ammattialan edustajia esi-

merkiksi järjestötyöntekijöitä tai terveydenhoitoalan henkilöstöä. Pienemmän joukon 

erityispiirteistä olisi näin voitu saada tarkempaa tietoa. Etenkin viimeisessä tutkimusteh-

tävässä tästä olisi saattanut olla etua. Myös mentoreiden iän mukaan olisi voitu tehdä 

tarkempaa rajausta. Koska otos ei jakautunut sukupuolen mukaan tasaisesti, ei tulosten 

tarkastelu sukupuolen mukaan, ollut mahdollista. Toisaalta tämä ei tutkimustehtävien 

kannalta ollut merkityksellistä. Otoksen lisäksi rajausta olisi voinut tehdä myös tutki-

musaiheen suhteen. Jos tutkimustehtäviä olisi kohdennettu tarkemmin suppeampiin ai-

healueisiin, olisi saatu luultavasti syvällisempää tietoa. Haastattelutilanteessa tähän olisi 

voitu vaikuttaa esittämällä rajatumpia kysymyksiä ja pyytämällä enemmän tarkennusta 

annettuihin vastauksiin.  

Luotettavuuskysymyksenä voi tarkastella myös sosiaalisesti suotavia vastauk-

sia. Koska kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat haastatteluajankohtana mukana men-

tor-opinnoissa, saattaa olla, että opinnot ovat vaikuttaneet jollain tavoin myös haastatte-

lutilanteessa. Mentor-opinnoissa käsitellyt asiat ja aiheesta luettu kirjallisuus voivat hei-

jastua siihen, miten omasta toiminnasta mentorina kerrotaan.  

Toisaalta voidaan pohtia sitä, mikä vaikutus tutkijan tekemillä valinnoilla on 

ollut tutkimuksen luotettavuuteen. Esimerkiksi voidaan kysyä, miten tutkimuksessa 

käytetty puumetafora on vaikuttanut haastattelutilanteessa tai aineiston analyysivaihees-

sa. Vaikka metafora on ollut mukana tutkimusprosessissa melkein alkuvaiheesta lähtien, 

sitä ei ole koettu tutkimusta ohjaavana tai rajaavana tekijänä. Metaforan väljyys ja jous-

tavuus antoivat sille mahdollisuuden pysyä tutkimusprosessissa mukana loppuun saak-

ka. 

Nyt kun mentor-opinnoista ja toteutetuista haastatteluista on kulunut aikaa, oli-

si mielenkiintoista haastatella uudelleen samoja henkilöitä. Uusia mentorsuhteita on 

saattanut syntyä ja mentor-opintojen todellinen anti on saattanut selkiintyä. Erityisesti 

olisi mielenkiintoista tarkastella, onko mentoroinnista tullut vakiintuneempi osa organi-

saatioiden toimintaa. Onko mentorointi vakiintunut ajan myötä ja jos on, niin miten se 

on vaikuttanut mentorsuhteiden luonteeseen tai mentorin rooliin.  
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Tässä tutkimuksessa mentorointia on tarkasteltu ainoastaan mentorin näkökulmasta, 

vaikka mentorointia tai mentoria ei voi olla olemassa ilman aktoria. 

Viimeistä puheenvuoroa ei siis ole kohtuutonta antaa aktorille,  

jonka kehittymisestä mentoroinnissa lopulta on kyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talikoilla tajuntaa käännetään 
sielun sontaa levitetään 
maa höyryää kevään auringossa 
 
muokataan mieltä 
madot ja toukat päivänvaloon 
itku kastelee kuohkean mullan 
kylvetään uusi kasvu 
ilon siemeniä kukkivaksi 
riemunkirjavaksi niityksi 
 
istutetaan positiivisuuden puskia 
tanakoita taimia joita 
leikkisät tuulet keinuttaa 
 
kitketään syyllisyyden rikkaruohot 
pahan juuret kiskotaan yksitellen 
syvät ja sitkeät 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
annetaan kaikkien kukkien kukkia 
ilon helistä kissankelloissa 
riemun puhjeta ruusunkukkaan 
annetaan surulle aikansa 
kukkia ja siementää 
tuoksua suopursun lailla 
annetaan myös vihan 
kasvaa väkevänä väinönputkena 
kun sen aika on 
 
annetaan pelon lepatella 
suruvaippana niityn yllä 
ärräpäiden pöristä kimalaisina 
kukasta kukkaan 
annetaan hellyyden 
aueta lemmikeissä niityllä 
siellä ja täällä 
 
annetaan lämmön ja ymmärtämyksen 
kypsyttää uusi siemen 
niityllä 
mielen 
 
 
- Liisa Mäki 
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LIITE 1: Teemahaastattelurunko 
 
MENTORIN ELÄMÄNKOKEMUKSET  
 
Kokemus mentorina: 
 Voitko kertoa mentorointitilanteestasi?  

Toimitko tällä hetkellä mentorin kaltaisena ohjaajana?  
Miten kauan ja missä vaiheissa olet mentoroinut?  
Millaisia nämä kokemukset ohjaajana ovat olleet? 
Miten mentorsuhteet ovat syntyneet? Onko sinua kysytty tähän tehtävään? 

Työkokemus: 
Kerrotko lyhyesti, että millaisessa työssä toimit ja millaisten vaiheiden 
kautta olet tähän työhön tullut? 

Tapahtumat ja vaiheet elämänkulussa: 
Millaisia onnistumisia/ epäonnistumisia/ käännöskohtia/ urakriisejä työ-
urasi tai elämäsi varrella on ollut?  

Kokemus aktorina: 
Onko sinulla ollut mentorin kaltainen ohjaaja?  
Millaisia nämä kokemukset ohjattavana ovat olleet?  
Ovatko kokemukset ohjattavana vaikuttaneet siihen, että kiinnostuit men-
toroinnista? 

Kiinnostus ohjaamiseen: 
 Miten kiinnostuit mentor-opinnoista? 

Mikä ohjaamisessa kiinnostaa sinua? 
Tunnistatko itsessäsi generatiivisia piirteitä? 

Kun toimit mentorina, 
millainen osaaminen, taitaminen, tietäminen on tärkeää? 
mikä rooli on elämänkokemuksella?  
mikä rooli on ammattitaidolla? 
miten hiljainen tieto näkyy? 

Kokemus: 
Mikä kokemuksessa on mielestäsi arvokasta? Siirrettävissä olevaa? 
Mikä kokemuksessa on kahlitsevaa?  
Ovatko jotkin kokemuksesi erityisen merkityksellisiä ammatillisuuden 
kannalta? Entä mentoroinnin kannalta? 
Olisitko voinut kuvitella mentoroivasi 10 v. sitten/ 20v. sitten?  
Miten olet muuttunut 10 v. aikana?  
Millainen rooli kokemuksillasi ja iälläsi on toimiessasi mentorina/ toi-
miessasi työntekijänä?  
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MENTORSUHDE 
 
Rooli ohjaajana: 

Millaisia tehtäviä sinulle kuuluu, kun toimit mentorina?  
Miten toimit mentorina? Miten ohjaat? 

Rooli oppijana: 
Mitä opit mentoroidessasi?  
Mitä hyödyt mentoroinnista?  

Mentorsuhde: 
 Mitä vaaroja tai ongelmia mentorsuhteeseen liittyy?  

Mitä iloja tai mahdollisuuksia mentorointiin liittyy?  
Millainen merkitys mentoroinnilla on nykyisessä elämänvaiheessasi/ työtilanteessasi? 
 
 
KEHITTYMISTAVOITTEET  
 
Mentor-opinnot: 

Mitä odotat mentor-opintojen antavan sinulle?  
Mitä olet jo koulutuksessa saavuttanut? 
Mitä tukea tarvitset mentorina?  

Työelämä: 
Mitä haasteita koet mentorina nykyajan työelämässä?  
Onko nykyisessä työelämässä mahdollista toteuttaa mentorointia niin kuin 
haluaisit? 

Millaisia kehittymistavoitteita sinulla on mentoroinnin suhteen jatkossa? 
Millaisia odotuksia sinulla on mentoroinnista?  
Mitä toivot? Mitä pelkäät? 
Millaisia mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa? 
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LIITE 2: Haastattelussa täydennettävä puukuvio 
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