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TIIVISTELMÄ 
 
Ahokas, Minna 2010 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERTAISMENTOROINNISTA: 
Vertaismentorointikokemuksia ja näkemyksiä moniammatillisissa 
vertaismentorointiryhmissä Jyväskylässä toisen asteen koulutuksessa. Kasvatustieteen 
pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2010. 75 sivua. 
Julkaisematon. 
 
 
Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää toisen asteen opettajien kokemuksia 
vertaismentoroinnista moniammatillisessa oppilaitoksessa ja sen 
vertaismentorointiryhmissä. Tutkimuksen avulla haluttiin kuulla mentoroitavien, 
aktoreiden omia ajatuksia siitä, millaisia odotuksia osallistujilla oli, kuinka 
vertaismentorointiryhmä toimi ja miten moniammatillisuus vaikutti 
vertaismentorointiryhmässä toimimiseen. Lisäksi haluttiin tietoa vuorovaikutuksesta ja 
vertaisuuden merkityksestä vertaismentorointiryhmässä toimiessa. 
  
Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla kahta vertaismentorointiryhmää. Ryhmien 
vuorovaikutusaktiivisuutta havainnoitiin ja aktoreiden kokemuksia kartoitettiin 
teemahaastattelulla. Vertaismentorointiryhmissä oli mukana jo pitkään oppilaitoksessa 
olleita opettajia ja vastatulleita. Ryhmät olivat moniammatillisia, muuta yhteistä ei 
aktoreilla ollut paitsi se, että he olivat kaikki opettajia.  Tutkimuksessa ei tutkittu 
ryhmien mentoreita vaan moniammatillisia mentoroitavia. Molemmilla 
vertaismentorointiryhmillä oli tapaamisissa aina teemat, joiden pohjalta tapaaminen 
eteni. Aluksi teeman asiantuntija alusti tapaamista, jonka jälkeen mentoroitavat 
keskustelivat teemasta ja muodostivat yhteisen näkemyksen teemasta. Aineisto 
analysoitiin tutkimuskysymyksistä nousevien teemojen valossa.  

 
Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että mentoroitavien odotukset täyttyivät, he 
saivat tukea ammatilliseen kasvuun, aikaa pysähtyä ja aikaa keskustelulle itselle 
tärkeistä ammatillisista asioista sekä pääsivät kokeilemaan jotain uutta tapaa 
henkilöstön kehittämisessä. Moniammatillinen oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia 
näkökulmien laajentumiseen tai voimavaraksi arkeen. Vertaismentorointi toimi myös 
paikkana jakaa hyviä käytäntöjä ja tutustua suureen organisaatioon niin kollegatasolla 
kuin toimipaikkatasolla. Tärkeää vertaismentoroinnissa on ryhmädynamiikan luominen 
tai sen tukeminen, vuorovaikutuksen avoimuus ja tasa-arvoisuus. Vertaisuus ja tasa-
arvoisuus koettiin tärkeänä. Toiminta lisäsi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 

 
Vertaismentorointi puolustaa paikkaansa henkilöstön kehittämisen välineenä. 
Osaamisen kehittämisen tulee olla strategialähtöistä, suunnitelmallista ja 
johdonmukaista. Työyhteisö ei ole hyvinvoiva, jollei sitä kehitetä. 
  
 
 
 
 
 
Asiasanat: Mentorointi, vertaismentorointi, vuorovaikutus, moniammatillisuus, 
vertaisuus 
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1 JOHDANTO 
 
Opetusministeriön koulutus ja tutkimus 2007─2012 kehittämissuunnitelmassa 

opetushenkilöstön täydennyskoulutus nostetaan yhdeksi kehittämisen kohteeksi. Oman 

ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on opettajan oikeus ja velvollisuus. 

Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa 

säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Tarjonnassa 

painottuvat työyhteisökohtainen koulutus ja oppilaitosten kehittämistyön monipuolinen 

tuki. Voimavaroja kohdennetaan myös täydennyskoulutuksen ja oppilaitosten 

kehittämistyön valtakunnallisten ja alueellisten verkostojen toimintaan. 

Opetushenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta kohdennetaan koulutukseen, joka luo 

valmiuksia osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilaisten 

oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen, parantaa opetushenkilöstön valmiuksia 

kohdata erilaisia oppijoita, kehittää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia 

valmiuksia ja maahanmuuttajien opetusta ja kehittää verkko-opetustaitoja. 

(Opetushallitus, 2008). Johtamistaidon opiston tekemän tutkimuksen (2007) mukaan 

henkilöstön kehittämisen menetelmistä mentorointi on ollut yksi potentiaalisimmista. 

Meneillään näyttää olevan käsitteellinen muutos kohti yhteistoiminnallisuutta, jota 

voidaan yleisellä tasolla luonnehtia siirtymäksi kohti konstruktivistista tiedonkäsitystä. 

(Heikkinen, Jokinen, Tynjälä & Välijärvi 2008). Tämä on otollinen aika kehittää jotain 

uutta, erilaista ja yhteistoiminnallista osaamista. 

Vertaisryhmämentorointi eli VERME on reflektiivinen täydennyskoulutus joka 

toimii opettajien ammatillisen kehittymisen elinikäisenä jatkumona; kollegiaalisena, 

nonformaalisena ja dialogisena oppimisena. VERME- mentorointi perustuu 

työskentelyyn pienryhmissä, joissa jaetaan kokemusta ja osaamista, mutta myös työssä 

koettuja ongelmia ja haasteita. (http://ktl.jyu.fi/ktl/verme). 

Mentorointia on tutkittu paljon mutta vertaismentorointia vähän, tutkittua tietoa 

moniammatillisista vertaismentorointiryhmistä ei löydy. Vertaismentoroinnin hyödyt 

ovat kuitenkin selvät, taloudellinen vaikutus tuo tehokkuusajattelun vertaismentoroinnin 

eduksi. On taloudellisempaa koota suurempi määrä mentoroitavia yhteen ja muodostaa 

vertaismentorointiryhmiä, kuin etsiä yksittäisiä mentoreita ja mentoroitavia. 

Sisällöllisesti vertaismentoroinnin kautta saadaan enemmän kokemusta, näkemystä ja 

hyviä käytäntöjä, joita pohtia yhdessä ja luoda yhteistä ymmärrystä yhteisistä 
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kehittämisen kohteista ja arkipäivän tilanteista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä vertaismentoroinnin seurauksista yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen 

työyhteisössä ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä tiedon siirtoon. Tutkimustehtävänä 

oli, kuinka vertaismentoroinnissa mukana olleet mentoroitavat ovat mentoroinnin 

kokeneet ja millaisia näkemyksiä heillä on vertaismentoroinnin tulevaisuudesta. 
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2 MENTOROINTI  

2.1 Mentorointi ja sen lähikäsitteet 
 
Mentorointia voidaan tarkistella yhtenä ohjaamisen muotona ja toisaalta erityisenä 

kehittävän vuorovaikutussuhteen muotona.  Englanninkielisessä ohjaamista ja 

opettamista käsittelevässä kirjallisuudessa käytetään lukuisia termejä, jotka kaikki 

voidaan kääntää ohjaamiseksi: advising (neuvoa), counceling (antaa neuvoja), 

mentoring (ohjata, opastaa), supervising (ohjata), tutoring (ohjata, opastaa). (Leskelä 

2005, 22−23.) Edelliset termit viittaavat neuvomiseen ja opastamiseen. Termit kuvaat 

toisen osapuolen ”viisautta” tai tietoa, jonka avulla on helppo ohjata tai opastaa. 

Vuorovaikutukseen nämä termit ei suoranaisesti viittaa, vaan yksipuoliseen toimintaan 

tai tiedon siirtoon. Yleisen suomalainen asiasanasto YSA mukaan mentorointi tarkoittaa 

arvostetun ja kokeneen asiantuntijan tietojen ja kokemusten siirtämistä nuoremmalle, 

uransa alkuvaiheessa olevalle (http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa).  

Muita henkilökohtaisia kehittämis- ja ohjausmenetelmiä ovat mm. 

työnohjaus, työnopastus, perehdyttäminen, kummitoiminta, tutorointi ja konsultaatio. 

Käytössä on useita eri englanninkielisiä termejä. Heikkisen ja Huttusen (2008, 

204─205) mukaan perinteisten määrittelyjen oheen on ilmaantunut joukko käsitteitä, 

jotka korostavat mentoroinnin vastavuoroista luonnetta, kuten 

commentoring(kommentoida), mutual mentoring (keskinäistä ohjausta ja opastusta), 

collaborative mentoring (yhteistyössä tehtyä ohjausta), critical constructivist mentoring 

(kriittisesti suhtautuva ohjaustilanne, yhteistyössä), dialogic mentoring (keskusteleva 

ohjaus, opastus) ja peer mentoring (vertaisen kanssa tapahtuva ohjaus). Termit 

viittaavat yhteistyöhön, vertaisuuteen sekä vuorovaikutukseen. Niin mentoroitava kuin 

mentori ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja molemmat osapuolet hyötyvät ja saavat 

neuvoja, ohjausta sekä mahdollisuuden tarkastella asioita kriittisesti yhdessä. 

Ryhmämentorointi Leskelän (2005, 41) mukaan on eräs mentoroinnin 

erikoistapauksista. Siihen voidaan sisällyttää sekä sellainen asetelma, jossa yhdellä 

mentorilla on samanaikaisesti läsnä useita aktoreita - näillä on jotakin yhteistä intressiä 

olla vuorovaikutuksessa mentorinsa kanssa. Heikkisen ja Huttusen (2008, 205) mukaan 

käsitteellinen muutos liittyy oletukseen, että mentorointi olisi kahden ihmisen välinen 

suhde. Nykyään yhä tavallisempaa on, että useat henkilöt voivat kokoontua 

mentoroinnin merkeissä. Tällöin korostuvat kokemusten jakaminen ja oppiminen 

vertaisryhmässä.   
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Työnohjaus on Hirvihuhdan (2006, 16─17) mukaan työnohjaus on 

koulutetun työnohjaajan johdolla tapahtuvaa haastavien asiakastilanteiden aiheuttaman 

kuormituksen purkamista ja oman toiminnan tarkastelua tällaisissa tilanteissa. Nykyisin 

työnohjauksen tarkoitus on auttaa työnohjattavaa selviytymään paremmin työstään sekä 

kehittämään ammattitaitoaan ja työotettaan. Perinteiseen työnohjaukseen verrattuna 

ratkaisukeskeinen työnohjaus on lähtökohdiltaan tavoitteellisempaa, mitattaviin 

tuloksiin pyrkivää. Ratkaisukeskeinen työnohjaus lähestyy käytännössä toteutukseltaan 

valmennusta. 

Coaching on muodostunut yleisnimitykseksi työhön liittyvälle, lähinnä 

keskustelulliselle valmentamiselle, joka tähtää yksilön tai ryhmän työsuorituksen 

parantamiseen. Suomenkielinen vastine on valmentaja- valmennettava. Yleisimmin 

coachingilla tarkoitetaan ensisijaisesti yksilövalmennusta. Organisaation hyöty 

valmennuksesta on Hirvihuhdan (2006, 6─17) mukaan se, että valmennettava voi 

luottamuksellisesti keskustella organisaation päämääristä, tavoitteista ja mitä ne 

merkitsevät hänen kohdallaan. Valmennettavan sitoutuminen paranee organisaatioon ja 

työtyytyväisyys lisääntyy, koska hän kokee työtehtävänsä merkityksellisiksi ja 

ymmärtää paremmin mihin kokonaisuuteen hänen panoksensa liittyy.  

Valmennuskeskusteluissa käsitellään usein työyhteisön yhteistyökysymyksiä ja haetaan 

keinoja toimia paremmin yhdessä toisten kanssa. Näin valmennus vaikuttaa osaltaan 

työyhteisön yhteistyön paranemiseen. (Hirvihuhta 2006, 8─11.) Leskelän (2006, 171) 

mukaan työnohjauksessa, coachingissa, valmentamisessa, ammatinvalinnanohjauksessa 

ja terapiassa on selkeä työnjako, jonka mukaan ohjaaja ohjaa ja kehittyjä kehittyy. 

Mentoroinnin historia liitetään usein kreikkalaiseen mytologiaan. 

Homeroksen kirjoittamassa tarinassa kuningas Odysseus pyysi ennen Troijan sotaan 

lähtöä ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen opettajana, 

neuvonantajana ja ystävänä. Jumalatar Pallas Athene oli kätkeytynyt Mentorin 

hahmoon, mikä antoi hahmolle jumalallisen viisauden. Tarun perusteella on 

ymmärrettävää, että mentorin hahmoon liitetään kypsä viisaus ja tiedollinen 

auktoriteetti. Mentorointi käsitteenä hakee vielä muotoaan. Mentoroinniksi kutsutaan 

sisällöltään, toteutustavaltaan ja tarkoitukseltaan hyvinkin erilaista toimintaa. 

Mentorointi - käsitteen vakiintumista näyttää vaikeuttavan myös se, että eri tahot, kuten 

työnohjaajat, coachit tai valmentajat sekä mentorit kuvaavat mentoroinnin olemusta eri 

tavalla. (Leskelä 2007, 155─157.) 
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Ruohotien (1998,118) mukaan mentorointi on kiinteä ja kehittävä 

vuorovaikutussuhde kokeneen seniorin (mentorin) ja vähemmän kokeneemman 

juniorikollegan (aktorin, mentoroitavan, ohjattavan) välillä. Vuorovaikutuksessa 

mentori antaa tukea, ohjausta ja palautetta aktorin urasuunnitelmista ja 

henkilökohtaisesta kehityksestä. Työturvallisuuskeskuksen (2007, 5─6) mukaan 

mentorointi voi olla mukana jo henkilön rekrytoinnista lähtien, varsinkin aloilla jonne 

on vaikea saada osaavaa henkilöstöä. Tällöin mentorointi on urasuunnittelun ja 

kehittymisen väline ja voi toimia myös ns. avainhenkilöiden kehittämisen välineenä. 

Mentoroinnilla kehitetään henkilön osaamista systemaattisesti alusta lähtien. Collin 

(2007, 152) esittää, että mentorointi tulisi suunnitella kiinteäksi osaksi työpaikan arkea 

ja työtehtäviä. Tällöin mentorointi on myös helpompi hyväksyä osaksi työtehtäviä eikä 

se tunnu mentorista eli ohjaajasta ylimääräiseltä tai irralliselta osalta omaa työnkuvaa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että mentorointisuhde on kiinteä ja kehittävä 

vuorovaikutussuhde, kokeneemman ja vähemmän kokeneen välillä. Mentorin (ohjaajan) 

ja aktorin (mentoroitavan) välinen suhde on luottamuksellinen ja keskusteluissa pyritään 

käymään luottamuksellisia, henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä asioita. Leskelän 

(2006, 166) mukaan määritelmässä tulee huomioida onko toiminta todella mentorointia 

vai onko kyse ensisijaisesti mentoroinnin lähikäsitteestä. Käsitteen selventämiseksi on 

kuvattava tarkemmin ohjaussuhteen osapuolten rooleja ja tehtäviä sekä ohjauksen 

sisältöä, vuorovaikutussuhteen luonnetta ja kestoa. 

 

 

2.2 Mentoroinnin toimijat  
 

Perinteisissä määritelmissä korostuu mentorin rooli kokeneena, ehkä jo ikääntyvänäkin 

konkarina, joka antaa tukeaan, tietojaan ja verkostojaan nuoremman käyttöön. 

Mentoroinnin ydin on kiteytynyt kokeneemman ja nuoremman työntekijän väliseksi 

ammatilliseksi ohjaussuhteeksi: kokenut ja arvostettu osaaja, mentori, ohjaa, tukee ja 

auttaa mentoroitavaa eli aktoria ammatilliseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. 

Jos mentorointi nähdään kokeneen konkarin oikeana pidetyn ja arvostetun osaamisen 

siirtämisenä, lähtökohtana on pikemmin olemassa olevien käytäntöjen ja käsitysten 

toistaminen ja vahvistaminen. Mentorointi on arvosteltu siitä, että perinteisellä tavalla 
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ymmärrettynä siinä korostuu kulttuuria säilyttävä tehtävä, eikä se edistä ammatillisten 

käytänteiden uudistamista. (Heikkinen & Huttunen 2008, 203─204.) 

 Leskelä (2005,161─165, 2007,178) kuvaa neljä aktorityyppiä, jotka ovat: 

proaktiivinen aktori, interaktiivinen aktori, reaktiivinen aktori ja passiivinen aktori.  

Proaktiivisen aktorin tavoitteellisuus mentoroinnin hyödyntämisessä on vahva. Aktori 

toimii määrätietoisesti, suunnitelmallisesti, ennakoivasti ja autonomisesti ja pyrkii 

aktiivisesti reflektoimaan kokemuksiaan ja käsityksiään. Hän pohdiskelee intensiivisesti 

mentorointitapaamisten välillä aikaisemmissa keskusteluissa esiin nousseita asioita ja 

ajatuksia. Interaktiivinen aktori tuo itseä kiinnostavia aiheita aktiivisesti keskusteluun. 

Hän ei kuitenkaan toimi niin määrätietoisesti ja itseohjautuvasta mentoroinnin 

hyödyntämisessä kuin proaktiivinen aktori. Hän antaa mentorin vaikuttaa mentoroinnin 

kulkuun enemmän kuin proaktiivinen aktori. Interaktiivinen aktori on mentorin 

avustuksella valmis aktiivisesti reflektoimaan kokemuksiaan ja käsityksiään. 

Reaktiivinen aktori toimii usein mentorin aloitteesta tai mentorin ehdotuksen 

mukaisesti. Aktori ei ole kovin oma-aloitteinen ja häneltä saattaa puuttua omia 

suunnitelmia, tavoitteita ja ideoita. He eivät ole oma-aloitteisia reflektoimaan 

toimintaansa yhdessä mentorin kanssa. He tarvitsevat toista aktiivista osapuolta, 

mentoria, jonka reflektion ohjaustaidoista riippuu, kuinka helposti reflektointi lähtee 

liikkeelle ja kuinka syvällistä se on. Passiivinen aktori on aktiivisesti läsnä ja osallistuu 

mentorointikeskusteluun, mutta syystä tai toisesta ei panosta mentoroinnin 

onnistumiseen. Sen lisäksi, että passiivinen aktori ei itse ohjaa mentorointidialogia, hän 

ei anna mentorillekaan mahdollisuuksia dialogin ohjaamiseen.  

 Aktoreiden ja mentoreiden välillä olevat eroavaisuudet, kuten heidän 

aiemmat osaamiset, omat tavoitteet mentoroinnille tai tavoitteiden määrittäminen 

ylipäätään luovat toimintaa ohjaavia tekijöitä.  Lähtökohtana on oletus, että aktorit 

toimivat refktiivisinä, konstruktivisteina, itsenäisessä asemassa olevina ja harkitsevina 

toimijoina, jotka tekevät valintoja ja antavat asioille ja tapahtumille omia merkityksiään. 

(Leskelä 2005, 137─138.)  Mentorointiin osallistuvilta oletetaan olevan 

itsesäätelytaitoja. Metakognitiiviset taidot, siis itsesäätely- ja korkean asteen ajattelun 

taidot, ovat välttämättömiä asiantuntemuksen hyödyntämiselle sekä asiantuntijuuteen 

sidoksissa olevan tietämyksen ja tietotaidon jatkuvalle ylläpitämiselle ja uusintamiselle. 

Noviisista asiantuntijaksi kasvaminen näkyy ajattelun ja toimintavalmiuksien 

kehittymisenä mutta myös itsereflektion hyödyntämisenä ja persoonallisuuden kasvuna. 

(Ruohotie 2006, 106─107.) Mentoroitavien tavoitteet ja mentoroinnin teemojen tulisi 
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kohdata. Useat mentorointiin osallistuvat aktorit voivat nimetä jo ennen aloitusta, 

millaiset ennalta määritellyt teemat mentoroinnissa heitä kiinnostavat. Aktorin 

kehittymisen kannalta on tärkeää tavoitella konkreettista ja hyvin rajattua ammatillista 

kasvua ja yleisempää työssä kehittymistä (Leskelä 2005, 153). Vertaismentoroinnissa ei 

ole tarkkaan määritelty millä nimillä kuvataan mentorointiin osallistuvia henkilöitä. 

Tässä työssä kuitenkin käytetään mentoroitavaista nimitystä aktor tai mentoroitava. 

 

 

2.3 Mentoroinnin toimintakentät 

   
Leskelä (2005) viittaa Maynartin ja Furlongin (1995) mentorointimalleihin. Maynart ja 

Furlong ovat tunnistaneet kirjallisuuden perusteella kolme melko erilaista 

mentorointimallia: oppipoika-, valmennus-, ja reflektiivisen toiminnan malli. 

Oppipoikamallissa kokemattomampi toimii kokeneen osaajan mukana omaksuen tämän 

toimintatapoja. Tässä mentorointinmallissa mentori on ensisijaisesti roolimallina 

kehittyjälle. Valmennusmallissa mentori ottaa systemaattisen valmentajan roolin 

tarkkaillen valmennettavaa usein ennakkoon laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti 

ja antaa palautetta valmennettavalle. Reflektiivisen toiminnan mallissa mentori 

rohkaisee kehittyjää reflektoimaan omaa toimintaansa ja ajatteluaan ja tekemään tätä 

ääneen mentorin kanssa, joka voi antaa kehittyjälle palautetta. (Leskelä 2005, 25.) 

Mentorointia voidaan käyttää useilla eri toimintakentillä, kuten yrittäjien 

keskuudessa esim. Tunkkari - Eskelinen (2005) ja aikuisopiskelijoiden opintojen 

ohjauksessa esim. Leskelä (2005). Tunkkari - Eskelinen (2005) tutki kuinka hiljaisen 

tiedon siirto yrittäjäsukupolvelta toiselle onnistuu ja mitkä ovat mentoroinnin hyödyt 

sukupolven vaihdosta tehtäessä. Tutkimuksen tuloksena mentoroinnilla osoitetaan 

olevan katalysoiva tehtävä perheyrityksen jatkajaksi kasvamisessa. Jatkaja kokee 

vapautuvansa yritysperheen synnyttämän ilmapiirin vaikutuksesta. Kuvainnollisesti 

mentori kulkee mentoroitavansa rinnalla. Lopuksi ammatillista ystävyyttä määrittävä 

mentorointi kiteytyy paradoksiksi: mentorin tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. 

Leskelä (2005) tutki mentorointia aikuisopiskelijoiden opintojen ohjauksessa. Leskelän 

(2005) tutkimus vuosina osoitti tutkittaessa aikuisopiskelijoiden mentorointiprosessia, 

että mentoroinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia aktorien 
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elämään. Kaikkiaan mentorointi tuotti aktoreille paljon myönteisiä asioita: ammatillista 

kehittymistä, jaksamista, työtyytyväisyyttä, kriisistä selviytymistä, stressin ja 

turhautumisen vähentymistä, myönteisyyttä, voimaantumista, eheytymistä, urakehitystä 

ja uratulevaisuuden jäsentymistä. Suhtautuminen työyhteisön jäseniin uudistui. Moni 

aktori ymmärsi oman toimintansa vaikutuksen työyhteisöön aiempaa paremmin. 

Aktorien ammatillinen uudistuminen näkyi parantuneena valmiutena ja haluna jakaa 

omaa osaamista, kehittymistä esimiestehtävissä, kohentuneena valmiutena ja haluna 

kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa sekä erilaisuuden ja erilaisten toimintatapojen 

hyväksymisenä. (Leskelä 2006, 71−74.) 

Mentorointiohjelmia on käytetty erilaisissa toimintaympäristöissä kuten 

Metso Automationissa, jossa mentorointi otettiin mukaan tukemaan osaamisen ja 

kokemustiedon siirtämistä. Vaasan kaupunki aloitti mentorointiprojektin, jonka 

tavoitteena oli motivoida ikääntyviä työntekijöitä ja ylläpitää heidän työkykyään sekä 

saada heidän tietotaitonsa organisaation käyttöön. (Työturvallisuuskeskus 2007) 

Mutanen ja Lämsä (2006) esittelevät erilaisten naisverkostojen mentorointimalleja joita 

on toteutettu Suomessa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti naisten urakehitykselle tällä on 

havaittu hyviä tuloksia. Mentorointiohjelmat ovat suunnattu naisille, ohjelmien avulla 

naisille pyritään takaamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet urakehitykseen. Saman 

sukupuolen edustajan on havaittu toimivan tehokkaammin psykososiaalisen tuen 

antajana ja roolimallina mentoroitavalle. (Mutanen & Lämsä, 2006, 19─30.) 

Nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan kehittämismenetelmiä, jotka 

ovat saatavilla juuri silloin, kun olosuhteet niitä vaativat. Nopeasti reagoivana ja 

reaaliaikaisena kehittymisen muotona mentorointi sopii tarkoitukseen erittäin hyvin ja 

erityisesti silloin kun organisaatiossa on samanaikaisesti menossa perinteisempiä 

koulutus- ja kehittymisohjelmia. (Ruohotie 2000, 222.) 
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2.4 Mentorointi henkilöstönkehittämisen välineenä 
 

Yrityksen näkökulmasta katsottuna, yrityksensä itsensä järjestämä koulutus on 

henkilöstön kehittämisessä tehokkainta. Koulutus tai kurssit voidaan räätälöidä yrityksen 

tarpeen mukaisiksi. Työssä tapahtuvaa oppimista on vaikea todentaa, sillä sitä tapahtuu 

joka päivä, jokaisessa työympäristössä. Tulevaisuudessa onkin mietittävä kuinka tämä 

oppiminen saadaan tunnistettua ja tunnustettua. Vahingossakin voi oppia, ainakin 

virheistä eli kyseessä on satunaista oppimista. Satunaista oppimista ei voi ennakoida ja 

voi olla mahdollista, että siinä tilanteessa ei edes ymmärrä oppineensa jotain, vasta 

reflektoimalla tapahtumaa tai joutuessaan uudelleen vastaavaan tilanteeseen huomaa 

oppineensa. Vanha viisaus pitää tässäkin paikkansa, ” voi tehdä virheitä, mutta on 

hölmöä tehdä samat virheet uudelleen”. 

Kokemuksesta oppiminen on varmasti tunnetuin oppimisstrategia, 

ympäristöstä saadut kokemukset toimivat oppimisen pohjana. On osattava hyödyntää 

organisaation ja sen johdon toimenpiteistä saadut kokemukset. Organisaation ja sen 

johdon ongelmanmäärittely, ongelmanratkaisu ja organisaation tietoisuus eli kokemus 

kaikista edellisistä tulisi hyödyntää. (Viitala 2004, 187.)  

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamisen Osaava-

ohjelma on Opetusministeriön asettaman työryhmän lopputulos. Osaava -ohjelman tukee 

koulutuksen ja opetuksen järjestäjien velvoitetta huolehtia opetushenkilöstönsä 

täydennyskoulutuksesta niin, että henkilöstön pääsy omaa ammatillista osaamista 

parantavaan koulutukseen voidaan varmistaa.  Opetustoimen henkilöstön 

täydennyskoulutukseen voi kuulua mm. mentorointia.  Tavoitteena on edistää 

opetustoimen henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä ja uusiutumista 

ottaen huomioon työnantajan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella määritelty 

täydennyskoulutustarve, joka vaihtelee henkilöstön ammatillisen osaamisen, työn 

vaativuuden ja työuran pituuden sekä kullekin vahvistetun toimenkuvan mukaisesti. 

Osaava-ohjelma tukisi opetustoimen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja 

moniammatillista yhteistyötä. (Opetusministeriö 2009,16). 
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3 VERTAISMENTOROINTI 

3.1 Vertaismentoroinnin toimijoiden suhde 
 

Leskelä (2005, 40) esittää ajatuksen vertaismentoroinnista, jossa mentori-aktori-suhde 

on kollegojen välinen. Vertaismentorointi on mentorointia, jossa mentorina toimii 

aktorin kollega. Vertaismentoroinnin toimijat ovat samassa asemassa olevia kollegoita, 

heidän keskenään ei ole arvostukseen, osaamiseen tai ikään liittyviä riippuvaisuuksia. 

Vertaisena toimiminen saattaa edesauttaa omaa työtehtävää, arkipäivän ongelmien 

ratkaisua ja yhteisen arjen jakamista. Vertaismentorointi tukee yhteisöllisyyttä, koska 

kyseessä on tietyn työpaikan sisällä tapahtuvaa mentorointia. Karjalainen ym. (2008) 

mukaan tasa-arvoinen mentorsuhde luo tiettyjä edellytyksiä myös aktorille. Aktorin 

haasteena on se, ettei hän odota mentorilta yksiselitteisiä ja valmiita ohjeita ja neuvoja, 

vaan mentorointisuhde edellyttää kriittistä asennetta mentorin ajatuksille.  Aktorilla on 

vastuu omasta kehittymisestään. Vertaismentoroinnissa (peer mentoring) tieto siirtyy 

sekä yhdessä tekemisen että dialogin kautta.  

Vertaismentorointiryhmässä työskennellessä tulee aktoreiden olla aidosti 

mukana tapahtumassa, halu toimia ryhmässä, jakaa yhdessä tutkimisen ilmapiiriä ja 

käyttää kriittisen reflektion menetelmää. Ryhmän tarjoama tuki puhumisen, tutkimisen 

ja kuuntelun muodossa on oleellinen tekijä ryhmässä tapahtuvan aktiivisen oppimisen 

tehostamiseksi. (Ojanen 2006, 51.) Vertaismentorointiryhmässä mentoroinnin ydin on 

kiteytynyt kokeneemman ja nuoremman työntekijän väliseksi ammatilliseksi 

ohjaussuhteeksi: kokenut ja arvostettu osaaja, mentori, ohjaa, tukee ja auttaa 

mentoroitavaa eli aktoria ammatilliseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, kuten 

myös ”tavallisessa” kahden keskeisissä mentorointisuhteisuhteissa. Mentoroitavat eli 

aktorit toimivat vertaismentorointiryhmässä eri rooleissa, eri vertaisuustasoissa. 

Heikkisen ja Huttusen (2008, 205─215) mukaan sekä Karjalaisen, Heikkisen, Huttusen 

ja Saarnivaaran (2006, 96─103) mukaan vertaisuuden tasoja voidaan löytää kolme: 

eksistentiaalinen vertaisuustaso, episteeminen taso ja juridis-eettinen taso.  

Eksistentiaalinen vertaisuus merkitsee sitä, että ihmisenä olemisen, 

eksistenssin tasolla ihmiset ovat tasavertaisia. Tällä tasolla mentorin ja aktorin suhde on 

symmetrinen. Vertaismentorointiryhmän aktoreilla ja mentorilla on samantasoinen 

vertaisuus tässä tapauksessa, kaikki ovat olemassaololtaan ja ihmisarvoltaan 

samanlaisia, yhteneväisiä ja tasa-arvoisia. 
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 Episteemisellä tasolla eli tietojen, taitojen ja kokemusten suhteen ihmiset 

puolestaan eivät koskaan ole tasavertaisia. Tietoja, taitoja tai kokemuksia jollakulla on 

enemmän kuin toisella tai ne ovat sisällöltään erilaisia, joten episteemisellä tasolla 

mentorointisuhde on epäsymmetrinen. Vertaismentorointiryhmän aktoreiden ja 

mentorin tiedot, taidot ja kokemukset jakaantuvat epätasaisesti. Mentorilla on enemmän 

pääomaa oman asiantuntijuutensa (ohjauksen, mentoroinnin) saralta, aktoreiden pääoma 

on kertynyt jokaisen oman työ- ja koulutushistorian kautta, ja jolloin muulla aktorilla 

voi olla enemmän jostain muusta asiasta kertynyttä pääomaa. Tieto ja asiantuntijuus eri 

alueilta tekevät yhdessä jakamisen ja yhteisen tiedon rakentamisen vertaismentoroinnin 

hypoteettiseksi tavoitteeksi. (Heikkinen, Huttunen & Saarnivaara 2006, 96─103.) 

 Juridis-eettisellä tasolla mentorointi on enemmän lakeihin ja säädöksiin 

perustuvaa vastuuta. Nämä vertaisuuden tasot ovat siirrettävissä myös 

vertaismentoroinnissa aktoreiden välisiin suhteisiin tasoihin. Lähtökohta kuitenkin on, 

että jokainen aktori on ihmisenä samanarvoinen ja näin ollen koko ryhmä toimii 

eksistentiaalisella tasolla. Jokaisella yksilöllä on oikeus inhimilliseen arvokkuuteen. 

Humanistisesta lähtökohdasta eri henkilöiden ihmisyyttä ja olemassaolon arvoa ei voi 

vertailla. Tällä ulottuvuudella ihmisten väliset suhteet ovat aina symmetrisiä, tätä 

voidaan pitää lähtökohtana. Vertaismentoroinnissa yhdessä jakamisen ja uuden 

rakentamisen idea korostuu, koska jokaisella aktorilla on tietämisen tai osaamisen 

suhteen joillakin elämänalueella tietämystä enemmän kuin toisella. Asiantuntijuus eri 

alueilla luo hiljaista tietoa useilta eri aloilta, sitä on hyvä rakentaa uudelleen ja jakaa 

vertaismentoroinnissa. Vertaismentoroinnissa onnistumisen avain on se, että jokaisen 

omaa pääomaa arvostetaan ja erilaisista pääomista annetaan tunnustusta. (Emt. 2006, 

96─103.) 

  

 

3.2 Vertaisuus moniammatillisissa vertaismentorointiryhmissä 
 

Moniammatilliset vertaismentorointiryhmän jäsenet poikkeavat toisistaan ikänsä, 

työssäoloaikansa, koulutuksensa ja työhistoriansa sekä elämänkokemuksensa suhteen. 

Hyvä käytäntö on prosessi, joka liittää yhteen ammattihenkilöiden osaamisen, 

yhteistyötarpeen ja kulttuurin. Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijat 

vastaavat oman alansa erityisosaamisesta. Kaikkien on tärkeä vertailla ammattitaitojaan 
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ja löytää yhteisen osaamisen alueet, sekä tunnistaa omat erityistiedot ja - taidot. 

Keskeistä yhteistyössä on jatkuva vuorovaikutus ja tarkoituksenmukaisuus. 

Moniammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella työyhteisön sisäisenä toimintamallina, 

jossa eri tavoin kouluttautuneet henkilöt tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön 

luoden samalla uutta osaamista. Moniammatillisessa yhteistyössä on oltava aikaa 

keskustella ja hakea yhteisesti jaettua näkökulmaa asioihin. (Veijola 2004, 31─32.)  

Isoherrasen (2005, 17) mukaan moniammatillisen työryhmän 

työskentelyperiaatteissa korostuu kyky jakaa tietoa ymmärrettävästi, ammatillisten 

rajojen väljyys, kyky ottaa yhteistä vastuuta, halukkuus olla samanaikaisesti oppija ja 

erikoisasiantuntija sekä valmius sopeuttaa rooleja tiimin sisällä. Vertaismentorointi 

antaa mahdollisuuden yhdessä työskentelyyn, se voi tuottaa positiivisen lisäpanoksen, 

jota ei olisi syntynyt rinnakkain työskennellen. Isoherranen (2005, 15) puhuu yhteisestä, 

jaetusta merkityksestä, jonka tiedon kokoaminen ja yhteinen keskustelu onnistuessaan 

tuottaa. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan vuorovaikutuskulttuurin tunnistamista ja 

tietoista pyrkimistä sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa tiedon ja eri näkökulmien 

saattaminen yhteen tuottaa enemmän kuin yksittäisen asiantuntijan panos voisi olla. 

Eteläpellon ja Tynjälän (1999,10) mukaan asiantuntijuuden oletetaan paikantuvan 

erilaisiin käytännön yhteisöihin kuten työorganisaatioihin, ryhmiin ja verkostoihin. 

Asiantuntijuuden ajatellaan kehittyvän siinä prosessissa, jossa henkilö tulee entistä 

vahvimmin osalliseksi yhteisöön kuuluvista käytänteistä niitä edustavissa yhteisöissä. 

Launis (1997, 128) toteaa, että työelämän organisaatiorakenteiden muutokset tukevat ja 

mahdollistavat rajojen ylityksiä ja uudenlaisen asiantuntijuuden kehittymistä. 

Asiantuntijat työskentelevät yhä useammin yhtäaikaisesti monissa tilanteissa, joissa he 

sovittavat asiantuntemustaan yhteen, milloin erilaisissa asiantuntijaryhmissä, milloin 

yhteistyötilanteissa erilaisten asiakkaiden kanssa. Moniammatillisuus on dilemaattista; 

toisaalta pitää selvittää ja kirkastaa omaa erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan ja 

toisaalta kyetä rakentamaan ryhmän yhteistä osaamista (Isoherranen 2005, 19). 

Vertaisilla on monenlaista vuorovaikutusta keskenään sekä 

mahdollisuuksia seurata toistensa työtä ja antaa keskinäistä palautetta. Palaute 

vertaiselta on helppo hyväksyä. Vertaismentorointi voi hyödyttää aktoria monella eri 

tavalla, kuten esimerkiksi jakamalla työhön liittyvää informaatiota, vaihtamalla 

urakehitykseen liittyviä ajatuksia, antamalla palautetta työhön liittyvistä asioista, 

tarjoamalla henkistä tukea aktorille, antamalla palautetta henkilökohtaisista asioista ja 

vahvistamalla aktorin käsityksiä asioista ja tarjoamalla ystävyyttä. Mentori voi selventää 
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yrityksen toimintatapoja, auttaa aktoria priorisoimaan tehtäviään ja auttaa häntä 

saamaan uuteen työrooliin liittyvää tietoa.( Leskelä 2007, 166.)   

Karjalainen ym. (2006, 96─103) pohtivat milloin vertaisuus on 

mahdollista. Heidän mukaansa humanistiseen ihmiskäsitykseen perustuva 

yksilölähtöinen periaate on, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja ainutlaatuinen. 

Kukaan ei ole ihmisenä toistaan arvokkaampi.  Vertaisuus näkyy myös vastavuoroisena, 

tasavertaisena ajatusten ja kokemusten vaihtoina. Vuorovaikutuksessa oppii 

kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan ja hylkäämään sellaisia toimintatapoja, jotka eivät 

enää toimi. Vertaisuuden tasot ovat läsnä lomittain, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia 

ulottuvuuksia.  
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4 DIALOGISUUS JA VUOROVAIKUTUS 
MENTOROINNISSA  

 

4.1 Mentoroinnin dialoginen vuorovaikutus 

Dialogi kommunikaation menetelmänä merkitsee eri asiaa kuin pelkkä keskustelu 

(Ojanen 2006, 62). Dialogisuuden käsite juontuu kreikan kielen sanoista dia ja Logos. 

Kantasanana dia on prepositio, joka tarkoittaa kautta, läpi tai välillä. Sana logos 

tarkoittaa sanaa tai puhetta, mutta siihen liittyy laajempia merkityksiä, kuten laki, 

järjestys, keskustelu, merkitys ja tiede. Dialogi on siis laajasti määriteltynä keskustelua, 

jossa luodaan uutta – ihmiset rakentavat yhdessä keskustellen merkitystä, tarkoitusta tai 

ymmärrystä, etsivät mieltä ja tulkintaa elämälleen ja maailmalleen. Aidossa dialogissa 

myös mentori oppii keskustelussaan mentoroitavan kanssa. Dialogisessa suhteessa 

kukaan ei omista toistaan parempaa tai pätevämpää näkökulmaa todellisuuteen, vaan 

molemmat myöntävät käsitystensä keskeneräisyyden ja ehdotusluontoisuuden. Dialogi 

kunnioittaa toisen ihmisen autonomiaa, molemmilla on oikeus olla oma itsensä. 

(Heikkinen & Huttunen 2008, 208─209.) Ihmisen kasvu mahdollistuu juuri dialogissa, 

yhdessä toisen kanssa, kasvattajan tai ohjaajan, myös muiden tukemana. Dialogissa 

oleminen sisältää kaksi ehtoa: 1. olemisen avoimessa yhteydessä toiseen ja 2. olemisen 

kokonaisena ihmisenä, omana itsenään. (Ojanen 2006, 60─63.) 

Burbules (1993, 79─84) määrittelee dialogin periaatteet, jotka tekevät 

keskustelusta dialogin. Ensimmäinen sääntö on osallistumisen sääntö. Jokaisen 

osallistujan tulee olla vapaaehtoisesti mukana ja dialogi tulee olla avointa kaikille 

mukana oleville.  Yhteinen ymmärrys saavutetaan siten, että jokaisella osallistujalla on 

mahdollisuus kyseenalaistaa muiden mielipiteitä. Toinen dialogin sääntö on 

sitoutumisen sääntö. Osallistujan tulee saada esittää omia, ehkä muista poikkeavia 

mielipiteitään, jopa vaikeita asioitakin. Osallistujien tulee sitoutua viemään keskustelua 

eteenpäin vaikka esiin tulisi joku vaikeakin aihe. Kolmas periaate on vastavuoroisuuden 

sääntö. Jokainen dialogiin osallistuja on vastuussa vuorovaikutuksen laadusta ja 

molemminpuolisesta kunnioituksesta.  

Dialogin piirteiden lisäksi myös dialogin vaiheita on kuvattu monin eri 

tavoin. Heikkilä ja Heikkilä (2001, 148─165) kuvaavat dialogiprosessin etenemistä 

tasojen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tyypillistä on monologi, jota seuraa 
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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 osallistujien ajattelun tavoitteita.  Totuttujen tapojen 

kyseenalaistaminen on ammatillisen kehittymisen edellytys. Käsitteellistämisen perusta 

nousee aina käytännöstä, sen avulla kehitetään paitsi yhteistoimintaa myös ihmisten 

välistä kommunikatiivista yhteyttä, dialogia. (Ojanen 2006, 32). Karjalainen, Heikkinen, 

Huttunen ja Saarnivaara (2006, 96─103) kuitenkin muistuttavat, että täydellinen 

tasavertaisuus mentorin ja mentoroitavan (mentoroitavien) välisessä dialogissa saattaa 

kuitenkin johtaa nopeasti sekä teoreettisiin että käytännön ongelmiin. Käytännön tasolla 

se saattaa pahimmillaan johtaa naiiveihin odotuksiin täydellisestä kohtaamisesta, jolloin 

reaalimaailman raadollisuus saattaa tyrehdyttää nopeasti koko prosessin. Teoreettisella 

tasolla vaatimus täydellisestä vertaisuudesta dialogissa saattaa johtaa umpikujaan; miten 

on mahdollista ohjata autonomiaan toista ihmistä, joka jo oletetaan autonomiseksi.  

Heikkisen ja Huttusen (2008, 205─215) mukaan mentorointi on viime 

aikoina muuttanut muotoaan siten, että mentorin auktoriteetti korostuu entistä 

vähemmän, ja yhdessä tekeminen ja vastavuoroisuus korostuvat. Esimerkiksi 

kansainvälisessä mentoroinnin tutkimukseen keskittyvässä aikakauslehdessä Mentoring 

& Tutoring on keskustelun painopiste siirtynyt mentorointiin yhteistyönä ja 

työtovereiden välisenä vuorovaikutuksena. Mentori toimii tyypillisesti alansa 

ammattilaisena, eikä hänen työnkuvaansa sisälly ohjausta. Mentoreilla ei usein ole 

ohjauskoulutusta, vaan hän tukeutuu omaan elämänkokemukseensa ja, erityisesti 

hiljaisen tiedon siirrossa, asiantuntemukseensa siirrettävän tiedon alueella. 

Mentoroinnissa käsitellään asioita laajasti organisaation tarpeiden ja aktorin tarpeiden 

pohjalta. Mentorointiin kuuluu yleensä ohjaajan ja ohjattavan välinen tunneperäinen 

sitoutuminen. Suhde vertautuu ihannetapauksessa asiapitoiseen ystävyyteen. 

Mentoroinnissa kehittyjä voi myös ohjata ja molemmat voivat kehittyä. Vaikka 

oppiminen on yksilöllistä, yksilön oppimisen kehittyminen tapahtuu suuressa määrin 

sosiaalisessa yhteisöissä (Ojanen 2006, 41). 

Leskelän (2005, 187) mukaan ammatillinen kasvu perustuu keskeisesti 

yksilön ja hänen toimintaympäristön vuorovaikutukseen. Yksilöt oppivat ja kehittyvät 

ensi sijassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden 

intentionaalisen uuden tiedon ja palautteen hankkimiseen. Sen lisäksi ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä yksilöt havaitsevat ilman varsinaista pyrkimystä epäsäännöllisyyksiä 
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ja epäselvyyksiä suhteessa omaan ymmärrykseen ja käyttöteorioihin. Leskelä (2005, 

34─35) jakoi vuorovaikutussuhteen kehittymisen Kramin (1983, 1985) mukaan. 

Vuorovaikutussuhteen neljä kehitysvaihetta ovat: lähentymis-, kehittämis-, irtautumis-, 

ja uudelleenmäärittelyvaihe. Lähentymisvaihe kestää puolesta vuodesta vuoteen, siinä 

ajassa mentori ja aktori (-t) tutustuvat toisiinsa. Tänä aikana luodaan ja tuetaan 

positiivisia odotuksia ja fantasiat muuttuvat todellisuudeksi. Kehittämisvaiheessa, joka 

Kramin (1985) mukaan kestää kahdesta vuodesta viiteen vuoteen, tapahtuu laajassa 

mitassa työuraan ja henkiseen kasviin liittyvää mentorointia. Molemmat osapuolet 

hyötyvät suhteesta. Irtautumisvaihe voi kestää Kramin (1985) mukaan puolesta 

vuodesta kahteen vuoteen edellisten jälkeen. Jommankumman osapuolen halu vetäytyä 

voi aiheuttaa mielipahaa. Uudelleenmäärittely seuraa eroamisvaihetta. Tällöin 

mentorointisuhde joko lakkaa kokonaan tai muuttaa muotoaan, esimerkiksi muuttuu 

enemmän kollegoiden väliseksi ystävyydeksi.  

 

 

4.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys mentoroinnin taustalla 

 

Hyvä ajattelumalli mentorille on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan 

oppimisessa ymmärrys muodostuu tiedon konstruointina oppijan omista lähtökohdista, 

aiemman ymmärryksen pohjalta. Yksilö rakentaa kokemustensa välityksellä kuvaa siitä 

maailmasta, jossa hän elää. Leskelän (2006, 169) mukaan konstruktivistinen käsitys 

tiedon rakentumisesta, jossa lähtökohtana pidetään oppijan omia kokemuksia ja 

käsityksiä, on muuttanut sekä mentoroinnin käytänteitä että käsitteellistä merkitystä. 

Konstruktivistisesta näkökulmasta mentorointi on vastavuoroista ajatusten vaihtoa ja 

tiedon yhteistä rakentamista, jossa molemmat osapuolet oppivat. Mentoroinnin 

vuorovaikutussuhteen ytimessä ovat osapuolten välinen luottamus, arvostus, avoimuus 

ja tasa-arvo. (Leskelä 2006, 164─171.) 

Konstruktivistinen tiedonkäsityksen mukaan tieto ei ole sellaisenaan 

siirrettävissä olevaa objektiivista heijastumaa maailmasta, vaan se on aina joko yksilön 

tai sosiaalisen yhteisön rakentamaa. Konstruktivismiin pohjautuvan pedagogiikan 

keskeisiä piirteitä ovat muun muassa seuraavat: oppijan aikaisemman tiedon 

huomioonottaminen, erilaisten tulkintojen käsittely, metakognitiivisten taitojen 

kehittäminen, oppimisen ja ajattelun aktivointi, painotus sosiaalisessa 
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vuorovaikutuksessa sekä tiedon oppimisen ja tiedon käytön kytkeminen toisiinsa, 

(Tynjälä 1999, 162─165). Konstruktivistisesta näkökulmasta mentorointi on 

vastavuoroista ajatusten vaihtoa ja tiedon yhteistä rakentamista, jossa molemmat 

osapuolet oppivat (Heikkinen & Huttunen 2008, 204─205). Konstruktivistisen 

tietoteoreettisen käsityksen mukaan jo ympäristön havainnointi on aktiivinen prosessi, 

aikaisempien tietojen ja uskomusten ohjaama tapahtuma (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 

2004, 31). Oppimista ei enää ymmärretä niinkään valmiin tiedon passiiviseksi 

vastaanottamiseksi, vaan erilaisten käsitysten kohtaamiseksi ja ennakkokäsitysten 

koettelemiseksi uuden informaation perusteella. Mentorointia ei ymmärretä 

yksisuuntaisena ohjauksena, vaan se tulkitaan yhä enemmän vuoropuheluksi, 

keskusteluksi ja dialogiksi. Mentorointi on vastavuoroista ajatustenvaihtoa ja tiedon 

yhteistä rakentamista, jossa molemmat osapuolet oppivat. Mentorointidialogissa 

molemmat osallistuvat tiedon sanallistamiseen omista lähtökohdistaan aikaisempien 

käsitystensä pohjalta. (Heikkinen, Jokinen, Tynjälä & Välijärvi 2008, 205─215.). 

 

 

4.3 Vertaismentoroinnin dialogisuus 

 

Dialogisuus on vertaismentoroinnin hypoteettinen tavoite, ideaali päämäärä. 

Vertaismentorointiryhmässä aktoreiden tietoisuuksien yhteys, aktoreiden tiedon, taidon 

ja kokemuksen jakaminen ja yhteisen tiedon rakentaminen on vertaismentorointiryhmän 

tietoinen valinta. (henkilökohtainen tiedonanto H. Heikkinen 3.2.2009) Heikkinen, 

Jokinen ja Tynjälä (2008, 12) korostavat, että vertaismentorointi (peer mentoring) antaa 

laajemman näkökulman mentoroitaviin asioihin kuin ns. parimentorointi. Laajempi 

näkökulma saavutetaan hyvässä vuorovaikutuksessa ja ryhmän sisällä tapahtuvissa 

dialogeissa. Avoimessa dialogissa kanssakäymisessä löytyy uutta. Avoin dialogi 

mahdollistaa rakentavan, luovan toiminnan, jossa säilyy kummankin osapuolen välitön 

kokemusyhteys todellisuuteen. Se merkitsee, esimerkiksi sitä, että ohjattava oppii 

tuntemaan itsensä paremmin ja hän alkaa havaita omia kasvutarpeitaan. Hän tulee 

aidommaksi omien kokemustensa kanssa ja kasvaa ihmiseksi, joka voi asennoitua 

toisiin ihmisiin aidosti. (Ojanen 2006, 67.) 

Darwinin (2000, 197─211) määritelmän mukaan mentoroinnissa on kaksi 

näkökulmaa: perinteinen ja radikaalihumanistinen. Perinteisessä näkökulmassa mentori 
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kokeneempana henkilönä jakaa tietojaan ja kokemuksiaan aktorille, jolloin suhde 

rakentuu usein yksipuoliseksi. Radikaalihumanistisen näkökulman mukaan 

mentorointisuhteen vertaisuus haastaa mentorointia uudistumaan tasavertaiseksi 

suhteeksi. Tällöin mentorointi on vertaisten yksilöiden kollaboratiivinen, dynaaminen ja 

luova suhde, joka perustuu molempien avoimuudelle ja riskinottokyvylle. Dialogilla 

mahdollistetaan rajan häilyvyys eksperttisyden ja noviisisuden välillä ja rikotaan 

ammatillisten roolien, kollegiaaliset rajat. Yhteiset tavoitteet dialogille ja sitoutuminen 

tuottavat hedelmällisiä lopputuloksia. Vertaismentoroinnin dialogissa tasa-arvoisuus 

korostuu. Vuoropuhelu voi alkaa helpommin, koska vertaismentoroinnin jäsenten välillä 

ei ole riippuvaisuussuhteita, eikä arvolatauksia.  Vuorovaikutuksen aitous ja tahtotila 

edesauttavat avointa dialogia mentorointiin osallistuvien henkilöiden välillä.   

 Vertaismentoroinnin dialogin tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että 

yritetään yhdessä ymmärtää ongelmaa tai tilannetta lähestymällä sitä kokonaisuutena, 

teemana. Heikkilän ja Heikkilän (2007, 207─208) mukaan erityisesti luovuuteen ja 

innovatiivisuuteen vihkiytyneissä työyhteisöissä tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät 

kokonaisuuksia. Uudenlaisiin tilanteisiin ei ole aikaisempia ratkaisuja, joten jokaisen 

osallistujan omintakeiset käsitykset ovat tarpeen. Dynaamisessa, jatkuvasti muuttuvassa 

dialogiprosessissa syntyneet oivallukset riippuvat aina osallistujien keskinäisistä 

yhteyksistä, joita ei voi etukäteen ennustaa tai kontrolloida. Jokainen dialogin jäsen 

kantaa omat ideansa yhteiseen kekoon, eikä missään tapauksessa yritä taivutella muita 

luopumaan kannastaan tai osoita muiden olevan väärässä. Osallistujien suurena 

haasteena on kehittää erilaisista perspektiiveistä yhtenäinen kokonaistulkinta. Kaikkia 

kommentteja tulee arvostaa tärkeinä vihjeinä. Toimivan dialogin avulla kehitetään 

henkistä ihmisten välistä voimaa, jota voi käyttää rakentavasti työpaikalla. 

Moniammatillisessa vertaismentorointiryhmän yhteistyössä ideaalisena tavoitteena voi 

olla dialoginen dialogi, yhteinen ymmärrys. Dialogisessa dialogissa aukeaa kokonaan 

uusia perspektiivejä tarkasteluun asiaan; siinä syntyy parhaimmillaan jaettu ymmärrys. 

(Isoherranen 2005, 98─99.)Vertaismentorointiryhmässä vuorovaikutus aktorien välillä 

on huomioitava, ryhmässä avoin luottamuksellinen ja tasapuolinen dialogi mahdollistaa 

koko ryhmän oppimisen. Mentorin tehtävänä on huomioida tasavertaisuus dialogissa, 

varmistaa että jokainen saa äänensä kuuluviin ja on osana ryhmää, tasavertaisena 

jäsenenä. Vertaismentorointiryhmässä osapuolet saattavat kehittää vuorovaikutuksessa 

yhteisen kielen, joka sopii heidän tarpeisiinsa. Jos he onnistuvat siinä, dialogi laajenee 

asteittain ja sallii syvän kommunikaation. Ojasen (2006, 148) mukaan 
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vuorovaikutussuhteessa syntynyt uusi tieto ei sinänsä ole kasvu- ja muutosprosessin 

kannalta ratkaiseva, vaan keskeistä on aktorin kyky muuntaa itseään uuteen 

informaatioon nähden. 
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5 AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 
VERTAISMENTOROINNISSA 
 

5.1 Reflektiivinen toiminta ja ammatillinen kasvu 

Leskelän (2005, 73) mukaan yksilö pystyy reflektion avulla paitsi ymmärtämään myös 

rekonstruoimaan ja uudistamaan käsityksiään sekä muuttamaan toimintatapojaan. 

Reflektio auttaa yksilöä korjaamaan vääristymiä omissa uskomuksissaan ja virheitä 

ongelmanratkaisuissaan. Siten reflektointi auttaa löytämään ilmiöstä uusia 

ulottuvuuksia, joita ei ole ennemmin huomattu. Reflektiivinen tutkiminen ja työote 

merkitsevät käytännössä ihmettelyä, pysähtymistä, kohtaamista ja uudelleen 

orientoitumista. Ihmettelyn teho on arvaamaton. Käymällä kriittisesti reflektoiden läpi 

kokemuksiaan ja tiedostamalla niitä uudella tasolla, voi oppia löytämään vaihtoehtoisia, 

mielekkäitä uusia ratkaisumalleja. Reflektointi yleisesti mielletään dynaamiseksi 

toimintatavaksi. Asioiden reflektoiminen mahdollistaa luopumisen sekä 

rutiininomaisesta että auktoriteettiuskoisesta toiminnasta. Niiden tilalle tulevat ihmisen 

omat käsitykset ja uskomukset, jotka syntyvät tarjotun informaation prosessoinnin ja 

oman aktiivisen ja huolellisen harkinnan tuloksena. Vertaismentoroinnissa voidaan 

käyttää ryhmän antamaa apua itsereflektointiin. Se saattaa johtaa tiedostamien asioiden 

alkulähteille, jolloin on mahdollista päästä paremmalle itseymmärryksen tasolle. 

(Ojanen 2006, 27─28, 75─79, 85.) Ruohotie (2000, 186─187) kuvaa Mezirowin 

reflektoinnin tasot kuuteen eri tasoon tai alueisiin johon reflektointi voi kohdistua. 

Affektiivisen reflektoinnin kautta yksilö tulee tietoiseksi tunteista, jotka liittyvät 

ajatteluun ja toimintaan. Erotteleva reflektointi liittyy yksilön ymmärrykseen siitä, 

miten hän tulkitsee syitä ja seurauksia. Arvoihin liittyvän reflektoinnin, yksilö tulee 

tietoiseksi omista arvoistaan ja siihen liittyvästä ajattelusta. Käsitteellinen reflektointi 

lisää käsitteiden tiedostamista ja psyykkinen reflektointi päätöksentekoon liittyvää 

tietoisuutta. Teoreettinen reflektointi kuvaa syvällisintä reflektoinnin tasoa. Siinä yksilö 

tulee tietoiseksi kulttuurista ja psykologisista syistä, jotka selittävät kokemuksia, 

ajattelua, käyttäytymistä ja toimintaa. Mezirowin jaottelu kuvaa aste asteelta syvenevää 

tietoisuutta, johon yksilö voi reflektoinnin avulla päästä.   

Mezirow (1998, 21─23) toteaa, että suurin osa oppimistamme edellyttää uusien 

tulkintojen tekemistä. Jälkikäteisreflektoinnin avulla voidaan selvittää, onko 
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oppimamme yhä perusteltua vielä nykyisissä olosuhteissa. Jälkikäteisreflektio, jossa 

katsotaan aiemmin opittuun, voi keskittyä olettamuksiin ongelman sisällöstä, sen 

ratkaisemisessa seurattuun prosessiin tai menettelytapoihin tai niihin ennakko-

oletuksiin, joiden nojalla ongelma on asetettu. Kriittinen reflektio tarkoittaa, juuri 

ennakko-oletuksiin kohdistuvaa reflektiota.  

Työelämään liittyvän mentoroinnin tavoitteena on edistää mentoroitavan 

uralla etenemistä ja onnistumista työelämässä sekä ammatillista kasvua. Järvinen ja 

Poikela (2000, 316─324) viittaa teoksessaan Schönin käsitykseen ammatillisen tiedon 

muodostumisesta. Sitä ei voida ymmärtää vain teoreettisen tiedon ja teknisen 

rationaalisuuden näkökulmasta. Osa tiedosta muodostuu käytännön kautta, mikä 

tarkoittaa työn ja toiminnan reflektointia ammatin harjoittamisen tilanteissa. 

Olennaisinta on toiminnan aikana tapahtuva reflektointi, koska se on myös edellytys 

jälkeenpäin tapahtuvalle reflektiiviselle toiminnalle. Toinen näkökulma ammatillisen 

tiedon muodostumiseen liittyy metakognitiivisiin tietoihin ja taitoihin. Metakognitiolla 

tarkoitetaan pitkäaikaisen harjaantumisen tuloksena syntyneitä tekemisen ja toiminnan 

psyykkisiä malleja ja strategioita, jotka ohjaavat yksilön toimintaa autonomisen 

tekemisen ja rutiinitoimintojen tasolla.  Sekä asiantuntijuutta että ammatillista osaamista 

leimaavat kontekstisidonnaisuus ja jatkuva kehittymisen vaatimus. Nopeasti muuttuva 

työelämä edellyttää työntekijöiden osaamisvaatimusten jatkuvaa päivittämistä ja 

suhteuttamista uusiin ammattitaitovaatimuksiin. Vahvaa asiantuntijuutta vaativat 

tehtävät edellyttävät nykyään erinomaisen tietopohjan lisäksi kykyä etsiä ja hankkia 

uutta tietoa sekä kykyä reflektiivisyyteen, kriittisen tiedon arviointiin ja eettisiin 

ratkaisuihin. Tehtävät vaativat monenlaisia kommunikointitaitoja ja yhteistyötaitoja ja 

ennen kaikkea kykyä jatkuvaan uuden oppimiseen ja luomiseen. (Collin 2007, 

127─128.) Ammatillinen kasvu on jatkuva oppimisprosessi. Ammatillista kasvua 

voidaan tarkastella sekä ilmiönä, että prosessina, ja sen ohjauksena että tuloksena 

(Ruohotie 2000, 57). Ammatillisen kasvun edistämisessä Leskelän (2006) tutkimuksen 

mukaan, mentorointi edisti aktorien kehittymistä kohti reflektiivistä asiantuntijaa. 

Erityisesti kehittyivät tietoisuus oman työn lähtökohdista ja taustaoletuksista sekä 

kriittisestä suhtautumisessa niihin. Lisäksi kehittymistä tapahtui realistisessa 

ammatillisessa itsetuntemuksessa ja oman työtyylin löytymisessä sekä henkilökohtaisen 

kehittymisperspektiivin hahmottumisessa. (Leskelä 2006, 184.) Mentorointi lisäsi 

Leskelän tutkimuksen (2005, 96─99) mukaan aktoreiden oman toiminnan ja käytöksen 

seurausvaikutusten ymmärtämistä. Moni aktori alkoi kiinnittää aiempaa enemmän 



 26 

huomiota omaan toimintatapaansa. Mentorointi lisäsi aktoreiden valmiutta jakaa sitä 

osaamista, jota he olivat saaneet. Mentorointi lisäsi myös valmiutta kuunnella ja olla 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Myös erilaisuuden ja erilaisten toimintatapojen 

parempi hyväksyminen oli mentoroinnin tulosta.   

Monimutkaisten tietojen ja taitojen välittyminen edellyttää vahvoja 

vuorovaikutukseen perustuvia verkostoyhteyksiä, jotka sallivat tiedon välittymisen 

moninaisin tavoin ja useasta eri näkökulmasta. (Hakkarainen & Paavola 2008, 68.) 

Myös Kiili (2006, 84─92) on löytänyt omassa tutkimuksessaan mentoroinnin 

tavoitteeksi aktorin ammatillisen kasvun tukemisen ja ammatillisen kehittymisen. 

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. 

 

5.2 Kokemukset osana oppimista 

 

Vertaismentorointi työskentely voi perustua kokemuksellisen oppimisen soveltamiseen. 

Vertaismentorointiryhmän tapaamisissa voidaan käyttää reflektointia, aiheen jakamista 

ja analysointia tapana työskentelylle. Työskentely perustuu energiaa vaativaan 

kuuntelemiseen ja sen esille houkuttelemiseen, miten asianomainen on itse 

kokemuksensa ymmärtänyt.  Ensimmäinen vaihe voi olla, että jokaiselle ryhmässä 

olijalle annetaan lupa kokea ja tuntea sitä, mitä hänen mieleensä nousee. 

Reflektiivisessä vaiheessa (toinen vaihe) palataan aina kokemusten herättämiin 

tunteisiin ja ajatuksin, niitä tutkitaan kaikista mahdollisista näkökulmista. Kolmas vaihe 

liittyy uudelleen arviointiin. Kokemus arvioidaan uudelleen. Neljäs vaihe liittyy tiedon 

toteuttamiseen, testaamiseen käytännön tasolla ennen tiedon omaksumista. (Ojanen 

2006, 122─127.)  

Mentorointi ei välttämättä edellytä hiljaisen tiedon muuttamista 

sanalliseen muotoon, vaan myös yhdessä tekemisen kautta mentorin hiljainen 

osaaminen välittyy aktorille. Yhteisen työskentelyn aikana aktori voi kysymyksillään 

nostaa esille seikkoja, joita mentorille ei tulisi mieleenkään, vaikka ne olisivatkin 

elintärkeitä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.  Heikkinen ja Huttunen (2008, 

206─218) kuvaavat tällaista yhdessä tekemistä Michael Polanyin tapaan ”hiljaisessa 
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tiedossa asumiseksi”: mentori ja aktori ”asuvat yhdessä” samassa hiljaisen tiedon 

tilassa. On tärkeää tunnustaa ja tunnistaa se, että jokaisella mentorointiryhmäläisellä on 

omat tiedon pääomansa, ja parhaimmillaan vertaismentorointi voi olla näiden pääomien 

rikastuttamista. (Emt. 2008, 206─218.)   

Collin (2004) artikkelin mukaan kokemuksellinen oppiminen muodostaa 

tärkeän perustan työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja ammatilliseen asiantuntijuuden 

kehittymiseen.   Kokemuksesta oppiminen edellyttää prosessien laajaa ymmärtämistä ja 

omien mielipiteiden sekä luovuuden käyttämistä. Ymmärrys asiantuntijuuden 

kollektiivisesta luonteesta tarjoaa puitteet lähestyä asiantuntijuutta kokemuksellisena 

terminä. Kokemus asiantuntijuudesta rakentuu vuorovaikutteisesti, yhteisöllisten 

suhteiden kautta, jossain tietyssä historiallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa.  Kokemus 

edellyttää osallistumista ja muilta saatua sosiaalista tunnustusta. Käytännössä 

sosiaalisen tunnustuksen saaminen tapahtuu usein niin, että ihmiseltä tullaan pyytämään 

neuvoa ja häntä pyydetään selittämään, miksi asia on niin tai näin. (Isopahkala- Bouret 

2008, 84─93.) Kokemuksia syntyy työssä, työpaikalla ja työyhteisöissä. Työssä 

tapahtuvaa informaalista oppimista on ei-muodollinen ja ei-tarkoituksellinen, 

satunnainen, työn ohessa tapahtuva oppiminen, jota voi tapahtua sekä yksilön että 

organisaation tai jopa koko professioon (esim. opettajat) tasolla. Tällainen oppiminen ei 

ole tarkoituksellista, vaan sitä voi tapahtua ikään kuin työn sivutuotteena. (Tynjälä, 

Nikkanen, Volanen & Valkonen 2005, 27─28.) 

 
 

5.3 Hiljainen tieto  

Hiljainen tieto on nykyään muotitermi. Suurin osa siihen liittyvästä keskustelusta on 

pinnallista eikä perustu aihealueen tarkempaan tutkimukseen tai teoreettiseen 

kehittämistyöhön. (Hakkarainen & Paavola 2008, 59) Polanyin tietoteoriassa hiljaista 

tietoa käsitellään laajassa merkityksessä, vaikka Polanyi puhuukin vuorotellen sekä 

hiljaisesta tietämisestä että tiedosta. Polanyin usein siteerattu perusajatus on se, että 

voimme tietää enemmän kuin osaamme kertoa. Jernström puolestaan määrittelee 

hiljaisen tiedon käsitteen viittaamalla Wittgensteinin filosofiaan ja Polanyin ajatuksiin 

yhdistää hiljaisen tiedon kiinteästi mestari-oppipoika-suhteeseen. Hän näkee hiljaisen 

tiedon nousevan erityisesti heidän kokemuksistaan. (Toom, 2008, 34─35.) Lipponen 

(2008) määritteli hiljaisen tiedon polkupyörän ajotaidon metaforan avulla. Jos 
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polkupyörän ajoa yritetään opettaa pelkästään sanallisin opein, se ei onnistu. Eli 

hiljainen tieto on tietoa, joka on vaikea ilmaista kielellisesti. Se on myös yksilön 

ominaisuus. Useissa ammateissa hiljainen tieto on asiantuntijuutta. Asiantuntijuuden 

käsitteeseen ja sen kehittymiseen ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Collin 

(2007, 127) tarkastelee asiantuntijuutta esimerkiksi professionaalisena toimintana, jolla 

on ominaista sosiaalinen legitimointi, valtuutus tiettyihin työtehtäviin. Sitä voidaan 

kuvata täysivaltaisena osallistumisena tietyn käytännön yhteisön toimintaan tai 

yksilöiden ja ryhmien asteittain etenevänä ongelmanratkaisuprosessina, jossa yhä 

uudelleen määritellään tehtäviä ja toimintaa. Asiantuntijuutta ei pidetä enää yksin 

puurtamisena ja oman osaamisen kartuttamisena, vaan sitä määrittää aina se sosiaalinen 

konteksti, jossa se muotoutuu. Ammatillinen tieto uusiutuu nopeasti, jopa niin nopeasti, 

ettei se välttämättä ehdi kypsyä formaaliksi tiedoksi. Tällöin se ilmenee hiljaisena, 

sanattomana tietona (Leskelä 2005, 62). Vertaismentoroinnissa voidaan hyödyntää 

hiljaisen tiedon materialisoitumista. Alanko - Turusen ja Pasasen (2008, 105) mukaan 

hiljainen tieto materialisoituu toiminnassa, jossa sen mahdollistavat niin sisäisiksi 

omitut skeemat, toisten kanssa jaetut kognitiot, käsitteelliset ja esineelliset työvälineet 

kuin myös sosiaalinen yhteisöllisyys sekä yhteiset kohteet toiminnan jokapäiväisissä 

tilanteissa. Tässä piilee vertaismentoroinnin mahdollisuudet, usein hiljainen tieto siirtyy 

arkipäiväisten toimintojen mukana, jos vertaiset elävät sitä ”samaa” arkea, on se 

helpompi myös materialisoida, aktorit tietävät mistä on kyse. 

Asiantuntijuus ei ole vain yksittäisen ihmisen ominaisuus vaan 

yhteisöllistä, moniäänistä osaamista, joka muodostuu ihmisten ja heidän käyttämiensä 

välineiden verkostoissa. Pitkän yhteisen työtoveruuden aikana saattaa muodostua 

yhteisiä tapoja toimia, käytännöt muodostuvat arjen toimissa. Tiettyyn professioon 

kuuluu sellaista peruskäytäntöjä joka toimii globaalisti. Hiljaisia peruskäytäntöjä voi 

olla esim. opettajana toimiminen. Luultavasti opettaja osaisi opettaa muuallakin kuin 

Suomessa, jos ei oteta huomioon kielellisiä vaatimuksia. Hiljainen tieto voi kätkeytyä 

myös ammatti- tai organisaatiokulttuuriin, jossa vaikuttavat ääneen lausumattomat ja 

kirjoittamattomat käyttäytymisen koodit ja eettiset arvoasetelmat. (Järvinen & Poikela 

2000, 73.) Eraut (2000) pohtii artikkelissaan työssä oppimisen ja hiljaisen tiedon 

merkitystä oppimiseen. Käytännön tietoon liittyy kokemuksen myötä kertyvä äänetön, 

hiljainen ja usein myös tiedostamattomaksi jäävä tieto on vaikea pukea sanoiksi. 

Oppiminen liittyy aina tiettyyn kontekstiin, joka ei koostu vain paikasta ja joukosta 

toimintoja. 
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6 VERTAISMENTOROINTI HANKE (Verme)  
 

6.1 VERME - hanke ja sen tavoitteet  

Hanke on Työsuojelurahaston ja Opetusministeriön rahoittama tutkimus- ja 

kehittämishanke, jossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta 

täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia. Tämä mentoroinnin 

muoto perustuu työskentelyyn pienryhmissä, joissa on 4-10 henkilöä. Tutkimuksessa 

analysoidaan vertaisryhmämentorointia mm. opettajan ammatillisen kehittymisen, 

asiantuntijuuden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisön kehittämisen näkökulmista. 

(http://tutka.jyu.fi/tutka/hankkeet). Hankkeen yhteistyökumppani on University of 

Gävle Ruotsista. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, 

ja tutkimusyhteistyötä tehdään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Tampereen 

yliopiston Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksen sekä Oulun yliopiston 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön kanssa. Hanketta tukee 

kansainvälinen tutkijaverkosto Newly Qualified Teachers in Northern Europe 

(NQTNE), joka mahdollistaa tutkimustulosten ja hyvien käytänteiden jakamisen 

kansainvälisesti.  

 Hankkeen tavoitteena on opetus- ja kasvatusalalla olevan työntekijän 

jatkuva ammatillinen kasvu, joka perustuu reflektiiviseen ajatteluun: oman työn ja 

ammatillisten käytänteiden kehittämiseen vertaiskeskustelun ja yhteisen pohdinnan 

avulla. (http://ktl.jyu.fi/ktl/verme/esittely)  

Kuviossa 1 kuvataan VERME – hankkeessa mukana olevien Jyväskylän, 

Muuramen, Hämeenlinnan, Oulun ja Kokkolan alueen peruskoulujen, lukioiden ja 

ammatillisten oppilaitosten suhteet toisiinsa. (http:www.jyu.fi/ktl vertaismentorointi). 

Hankkeen toimesta koulutetut mentorit ympäri Suomen muodostavat oman 

vertaismentorointiryhmänsä. Hankkeen koulutukset olivat noin kerran kahdessa 

kuukaudessa. Vertaismentorointikoulutukset järjestettiin Jyväskylässä, Oulussa, 

Kokkolassa ja Hämeenlinnassa. Mentorit olivat sijoittautuneet koulutuksen saralla 

erilaisiin tehtäviin, aina esikouluopetuksesta lukio-opetukseen. Mukana oli myös 

koulunkäyntiavustaja. Mentorit olivat saaneet omat vertaismentorointiryhmänsä 

kotikaupunkeihinsa. Jyväskylässä oli useita vertaismentorointiryhmiä: alakouluilla, 

yläkouluilla ja lukiossa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa. Tässä tutkimuksessa 
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keskitytään vain ainoastaan ammatillisen oppilaitoksen kahteen 

vertaismentorointiryhmään ja heidän kokemuksiinsa.   

 
 

 

KUVIO 1. VERME-vertaimentorointihankkeeseen osallistujat ja heidän välinen 
suhteensa 
 

Tutkimukseni ei liity VERME- mentorointi hankkeeseen osallistuneisiin 

mentoreihin, vaan hankkeen kouluttamien mentorien järjestämiin omiin 

vertaismentorointiryhmiin Jyväskylän ammattiopiston opettajille lukuvuoden 

2008─2009 aikana.  

 
 

6.2 Moniammatillinen vertaismentorointi Jyväskylän ammattiopistossa 
 
Henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja kyky oppia ovat keskeisiä Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymän menestystekijöitä. Kyky ja halu jatkuvaan oppimiseen ovat 

välttämättömiä jokaiselle selviytyäkseen työn uusista haasteista. Osaamisen 

kehittämisen tulee olla strategialähtöistä, suunnitelmallista ja johdonmukaista. 

Työyhteisö ei ole tuloksellinen ja hyvinvoiva, jollei sitä kehitetä ajan hengessä.  

Henkilöstön kehittämisen menetelmiä ovat mm. henkilöstösuunnittelu, 
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Mentor (-it) 
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perehdyttäminen, kehityskeskustelut, työnantajan tarjoama henkilöstön 

täydennyskoulutus, mentorointi, työnohjaus, sisäinen työnkierto, parhaiden käytäntöjen 

siirtäminen, vertaisoppiminen, projektit, hankkeet jne. Työyhteisön toimivuuden 

perustan muodostavat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja 

vaikuttamismahdollisuus. Toimivuutta edistetään töiden organisoinnilla, johtamisella, 

avoimella vuorovaikutuksella ja viestinnällä. (Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 

työhyvinvointisuunnitelma 2009.) 

Tutkimukseni kohderyhmä oli Jyväskylän Koulutuskuntayhtymään 

kuuluva Jyväskylän Ammattiopisto. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on 

keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän kehittäjä. 

Kuntayhtymässä on kuusi tulosaluetta, jotka ovat Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän 

ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto, Jyväskylän oppisopimuskeskus, 

kiinteistöliikelaitos ja kuntayhtymän johto. Kuntayhtymään kuuluu myös Ravintola 

Priimus. Jyväskylän ammattiopisto on monialainen nuorten ammatillinen oppilaitos, 

jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta kolmessa yksikössä: Tekniikka ja liikenne, 

Kauppa ja palvelut sekä Hyvinvointi ja kulttuuri. Jokaisessa yksikössä on noin 1500 

opiskelijaa. Ammattiopistoa johtaa rehtori ja ammattiopiston yksiköitä yksikönjohtajat 

yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa. Jyväskylän ammattiopistossa nuoret voivat 

suorittaa 25 eri alan perustutkintoa ja valmistua 39 ammattinimikkeellä. 

(htpp:www.jao.fi)  

Ammattinimekkeiden ollessa näin laaja, on työyhteisössä useita eri 

ammattikunnan opettajia ja voidaan puhua moniammatillisista työympäristöistä. 

Mentorointi on yksi henkilöstön osaamisen kehittämisen työväline Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymässä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä hyväksyttiin 

loppuvuodesta 2008 uusi työhyvinvointisuunnitelma, siinä korostuu henkilökunnan 

osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä uutena avauksena on 

mentorointi, joka toteutetaan vertaismentorointia soveltaen. Vertaismentorointi liittyy 

myös organisaation toimivuuden kehittämiseen. Taustalla on ajatus siitä, että kun 

työyhteisö toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, on töiden organisointi helpompaa. 

Avoin vuorovaikutus ja viestintä edesauttaa työssä jaksamista. 
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7TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

Tutkimustehtävänä tarkastellaan, kuinka vertaismentoroinnissa mukana olleet aktorit 

ovat vertaismentoroinnin kokeneet. Millaisia näkemyksiä heillä oli vertaismentoroinnin 

tulevaisuudesta? Tarkempina tutkimuskysymyksinä haluan selvittää: 

1. Millaisia odotuksia aktoreilla oli osallistua vertaismentorointiin?  

2. Kuinka aktorit kokivat moniammatillisen vertaismentorointiryhmän? 

3. Millaista vuorovaikutus oli vertaismentorointitapaamisissa? 

4. Kuinka vertaisuus koettiin vertaismentorointitapaamisissa? 
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

8.1 Tutkittavat henkilöt 
 
Aineisto on kerätty Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatillisten opettajien 

vertaismentorointiryhmistä. Mentorit (kaksi) kuuluivat samaan organisaatioon, heidät 

oli koulutettu Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen VERME- 

(vertaismentorointi) hankkeen toimesta. Tutkittavia ryhmiä oli kaksi, toinen 

yleisaineiden opetuksen puolelta, mukana 8 aktoria ja toinen ryhmä oli ammatillisten 

opettajien ryhmä, jossa oli mukana 16 aktoria. Siis yhteensä 24 aktoria. Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymässä työskenteleviä opettajia oli pyydetty ilmoittautumaan 

vapaaehtoisesti vertaismentorointiin syksyllä 2008. Ilmoittautumisia tuli enemmän kuin 

ryhmiin mahtui osallistujia. Ryhmän jäsenet nimettiin mentorien ja Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymän toimesta. Ryhmät olivat koottu niin, että mukana oli jo kauan 

talossa olleita opettajia ja vastaikään taloon tulleita uusia opettajia. Ryhmät olivat 

moniammatillisia, aktorit edustivat eri koulutusaloja, kuten tekniikkaa ja liikennettä, 

kauppaa ja palveluita sekä hyvinvointia ja kulttuuria. Tutkimuksen kohdejoukko 

valittiin tarkoituksen mukaisesti, ei satunnaisesti.  (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 

155.) Vertaismentorointiin osallistuneet opettajat edustivat kaikkia kolmea yksikköä ja 

eri ammattitutkintoa. Yhteinen tekijä oli se, että kaikki olivat opettajia, vaikkakin eri 

ammattialojen opettajia. Jokaisella ammattialalla on omat toimintatapansa, jotka 

heijastuvat opettajien arkeen. Opettajilla saattaa olla eri tapoja toimia samanlaisissa 

tilanteissa, näiden eritoimintatapojen ja käytäntöjen jakaminen on helppo aloittaa 

esimerkiksi vertaismentorointitapaamisissa. Aktoreiden ikäjakauma oli 29─60 v. 

keskiarvo 44.8 vuotta. Taulukossa 2 on kuvattu aktoreiden työkokemusvuodet ja 

sukupuolijakauma.  
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KUVIO 2. Aktoreiden jakautuminen sukupuolen ja työssäolovuosien mukaan 

 
 

8.2 Tutkimusaineiston keruu  
 

8.2.1 Aineiston hankkimiseen käytetyt menetelmät 
 
Työssä on käytetty kahta eri menetelmää aineiston kokoamiseen, havainnointia ja 

teemahaastattelua. Menetelmät soveltuvat ihmisten käyttäytymisen tutkimiseen koska 

esimerkiksi havainnoinnin avulla pystyi paremmin perehtymään ryhmien toimintaan. 

Ikonen-Varila, Myyry, Salojärvi ja Tynjälä (2009) pohtivat metodisia ratkaisuja kuinka 

tutkia organisaation kehittämistä. Henkilöstön kehittäminen voi olla hyvin 

onnistuessaan organisaation kehittämistä. Hedelmällisin ratkaisu organisaation 

kehittämisen tutkimiseen voisi olla ns. yhdistelmämetodinen lähestymistapa, jossa 

tehdään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia analyysejä tarkastellen niitä toisiinsa 

suhteuttaen. Yhdistelmämetodista lähestymistapaa on kirjallisuudessa perusteltu mm. 

sillä, että sen kautta voidaan vastata sellaisiin tutkimuskysymyksiin, joihin ei muilla 

menetelmillä pystytä vastaamaan ja sillä, että tutkittavasta kohteesta saadaan 

monipuolisempaa ja luotettavampaa tietoa eri näkökulmasta.  (emt. 2009.) 

Havainnoinnin eli observoinnin avulla saadaan tietoa siitä, toimivatko 

ihmiset todella niin kuin sanovat toimivansa. Esimerkiksi ihmisten arvostuksia 

selvitettäessä saadaan erilaisia tuloksia riippuen siitä, luotetaanko ihmisten puheisiin vai 

seurataanko, miten ihmiset todellisuudessa toimivat.  Havainnointia käytetään joko 
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itsenäisesti tai esimerkiksi haastattelun lisänä ja tukena. Havainnoinnin etuna on, että 

sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota yksilön, ryhmien ja 

organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se mahdollistaa pääsyn tapahtumien 

luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi sopii menetelmänä hyvin laadullisen 

tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimiseen. 

Havainnoiden voi myös tutkia tilanteita, jotka muuttuvat nopeasti tai ovat vaikeasti 

ennakoitavissa. (Hirsjärvi ym. 2006, 201─206.) Käyttäytymistieteellinen tutkimus 

keskittyy hyvin harvoin pelkästään yhteen yksittäiseen havaintoon. Huomattavasti 

useammin tutkija on kiinnostunut siitä, miten ihmiset yleensä ottaen toimivat. Tämän 

vuoksi yhden ihmisen mittaaminen ei riitä, vaan tarvitaan useampia havaintoja. 

(Nummenmaa 2008, 40.) Tutkittavat havainnot voivat kohdistua tapahtumiin, 

käyttäytymiseen tai fyysisiin kohteisiin. Havainnointi voidaan jakaa osallistuvaan ja ei-

osallistuvaan, suoraan havainnointiin. Ensin mainitussa tutkijalla on aktiivinen rooli 

havainnoitavassa toiminnassa, jälkimmäisessä tutkija taas pitäytyy havainnoijana.  

Havainnointimenetelmiä on arvosteltu siitä, että havainnoija saattaa häiritä tutkittavaa 

tilannetta läsnäolollaan tai jopa muuttaa sitä. Tätä ongelmaa voidaan lieventää sillä, että 

tutkija vierailee tutkittavassa tilanteessa useamman kerran etukäteen ennen kuin alkaa 

kerätä varsinaista tutkimustietoa. Näin tutkittavat tottuvat hänen läsnäoloonsa. 

Vaikeutena havainnoinnissa voi olla myös se, että tutkija sitoutuu emotionaalisesti 

tutkittavaan ryhmään tai tilanteeseen ja heikentää näin tutkimuksen objektiivisuutta. 

Joissakin havainnoinnin tilanteissa on lisäksi vaikea tallentaa havaintoja välittömästi, 

jolloin tutkijan on vain luotettava muistiinsa ja kirjattava havainnot tilanteen päätyttyä. 

(Hirsjärvi ym. 2006, 202─206.) Vaikka havainnoija tässä tutkimuksessa havainnoi 

kahta eri vertaismentorointiryhmää, tässä tutkimuksessa ei vertailla ryhmiä keskenään 

eikä arvioida mentorien toimintaa tai tapaa johtaa vertaismentorointiryhmiä. 

Havainnoija keskittyi havainnoimaan vuorovaikutusta ja keskustelua 

vertaismentorointiryhmien aktoreiden kesken. 

Havainnon tueksi on hyvä saada esille yksilöllisiä kokemuksia ja 

näkemyksiä vertaismentoroinnista. Siksi havainnoinnin tueksi valittiin 

teemahaastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 35, 41─49) mukaan haastattelun kautta 

tutkija voi saada kuvan haasteltavan ajatuksista ja käsityksistä sekä kokemuksista ja 

tunteista. Haastatteluissa on mahdollista kysyä suoraan haastateltavalta, mitä he 

ajattelevat asiasta. Useissa mentorointitutkimuksissa aineisto on koottu haastatteluista, 

kuten Matikaisen (2004) pro-gradu työ käsitteli mentorointia oppimisprosessina sekä 
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Kiilin (2006) pro-gradu työ käsitteli mentorointia mentorin näkökulmasta.  Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2006, 193─195) mukaan haastattelu on siinä suhteessa 

ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tästä seikasta on sekä etuja että haittoja. 

Suurempana etuna pidetään yleensä joustavuutta aineistoa kerätessä. Tämän 

tutkimuksen näkökulmasta haastattelun etuja olivat mm. seuraavat asiat Hirsjärven ym. 

(2006, 194) mukaan: ihminen on nähtävä tutkimustilanteessa subjektina. Ihminen oli 

tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Tutkijan oli vaikea tietää 

etukäteen vastausten suuntia ja jo ennalta tietää, että tutkimuksen aihe tuottaisi 

vastauksia monitahoisesti ja moniin suuntiin.  Haastatteluissa voidaan selventää 

vastauksia, haastattelu antoi mahdollisuuden tehdä tarkentavia kysymyksiä ja syventää 

saatavia tietoja.  

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjesty puuttuu. (Hirsijärvi ym. 2006, 

197─198.) Teemahaastattelu oli melko vapaamuotoinen, haastateltavat saivat esittää 

ajatuksiaan vapaammin kuin esim. lomakehaastattelussa. Haastattelussa haluttiin 

tavoitella avointa, luottamuksellista ja keskustelevaa ilmapiiriä, joka edesauttoi 

haastateltavaa kertomaan omista mielipiteistään paremmin. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2000, 36) mukaan kun tutkija toimii haastattelijana, hänen on pystyttävä luomaan 

luottamuksellinen ja avoin suhde tutkittaviin. Haastatteluissa ei voida taata täyttä 

anonymiteettiä haastateltaville, mutta tutkijan täytyy kuitenkin toimia niin, että 

haastatteluissa kerrotut henkilökohtaiset tiedot säilyvät vain tutkijan ja haastateltavan 

välisenä. Haastattelutilanne oli tutkijalle haastava, sillä samalla täytyi motivoida 

haastateltavaa ja pitää keskustelua yllä. Haaste oli myös muotoilla kysymykset 

kielellisesti niin että, saatiin selville haluttuja kokemuksia ja mielipiteitä. 

Tukikysymyksiä oli hyvä miettiä jo etukäteen, jotta päästiin eteenpäin hankalasta 

kohdasta tai pyytää haastateltavaa kertomaan jotain asiasta lisää tai tarkemmin. Pitää 

sietää myös hiljaisuutta, eikä painostaa nopeuttamaan vastausta. 

 

8.2.2 Vertaismentorointitapaamisten rakenne ja eteneminen 
 

Moniammatillinen vertaismentorointiryhmä koostui eri alojen eri 

asiantuntijoista. Moniammatillisuus toi keskusteluihin erilaisia kokemuksia ja 
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näkemyksiä jokapäiväisistä, arkisistakin asioista. Moniammatillisuus rikasti ryhmää, 

mutta se saattoi tuoda myös ryhmän sisälle jännitteitä tai jopa turhautumista. Kun 

vertaisryhmäkeskustelussa olivat mukana eri alojen opettajat, opetuksen asiasisältöjen 

sijasta huomio kohdistuu pedagogiikkaan.  Tapaamisia oli kerran kuukaudessa, aina 

sama ajankohta ja viikonpäivä tapaamisille, edesauttoivat mentorointiin osallistuvien 

aikataulujen suunnittelua. Tapaamisten kesto oli noin kolme tuntia. Vapaalle sanalle ja 

siinä hetkessä tärkeille asioille läpikäymiseen mentorointitapaamisissa oli jätetty oma 

aikansa.  

Tapaamisilla oli ennakkoon valitut teemat. Nämä teemat oli päätetty 

yhdessä henkilöstöhallinnon edustajan ja mentorien omien vahvuusalueiden perusteella 

huomioiden ammattiopiston ajankohtaiset kehittämishaasteet. Toisen 

vertaismentorointiryhmät teemat olivat; erilaiset oppijat, opettaminen ja ohjaaminen, 

yhteisten aineiden opetus ammatillisen kasvun tukena ja OPS- HOPS ja valinnaisuus, 

OPS:t muuttuu - mikä muuttuu.  Toinen vertaismentorointiryhmä keskittyi seuraaviin 

teemoihin: kilpailutoiminta ammatillisen osaamisen ohjauksessa, työssäoppiminen 

ammatillisen osaamisen ohjauksessa, kansainvälisyys- ja kulttuuritoiminta ammatillisen 

osaamisen ohjauksessa ja opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi. Teemojen 

käsittely aloitettiin asiantuntijan alustuksella. Alustus voi olla keskustelua, artikkeli tai 

vaikka kokemusten jakamista käsiteltävästä teemasta. Sen jälkeen ryhmä jatkoi 

keskustelua teemasta mentorin johdolla. Asiantuntija oli pääsääntöisesti ammattiopiston 

henkilökuntaa, tai henkilö, joka oli perehtynyt teemaan omassa työssään.   Vaikka 

perinteisessä mentoroinnissa ei ole yleensä ohjattua toimintaa tai ennalta määrättyä 

teema (esim. Leskelä 2006, 168) mutta tässä tutkittavassa vertaismentoroinnissa oli 

valittu työnantajan näkemyksen mukaisia tärkeitä teemoja tapaamisiin.  

 

8.2.3 Havainnointiaineiston kokoaminen 
 
Havainnointi suoritettiin osallistumalla vertaismentorointiryhmän tapaamisiin yhteensä 

neljä kertaa. Havainnoijan rooli oli passiivinen, eli ei kommentointia eikä keskustelua 

havainnoinnin aikana ryhmäläisten kanssa.  Havainnointi auttoi tutustumaan 

ryhmäläisiin ja tapaan toimia vertaismentorointitapaamisissa. Havainnoija ei 

osallistunut keskusteluun, vaan seurasi tapaamista sivusta. Havainnoinnin tavoitteena oli 

mitata mentoroitavien aktiivisuutta vertaismentorointitapaamisissa. Havainnointi 

tapahtui koko vertaismentorointiryhmän tapaamisen ajan, havainnoija pyrki 
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sijoittautumaan niin, että näki kaikki osallistujat. Havaintojen tekemisen runko helpotti 

osallistumisaktiivisuuden mittaamista. Jokaiselle aktorille oli tehty oma 

havainnointirunko, johon havainnoinnin aikana tehtiin ns. tukkimiehen kirjanpidolla 

merkinnät osallistumisaktiivisuudesta. Havaintorungon avulla selvitettiin aktoreiden 

osallistumisaktiivisuutta seuraavien asioiden avulla: pyytääkö aktor puheenvuoron, 

ottaako puheenvuoron, osallistuuko jo aloitettuun keskusteluun, aloittaa keskustelun, 

päättää keskustelun tai keskeyttääkö keskustelun. Matriisi helpotti puheenvuorojen 

seuraamista ja näistä matriisin otsikoista muodostettiin muuttujat. Aluksi havainnoija 

pelkäsi, että läsnäolo haittaisi ryhmän toimintaa, ja havainnoija asettautui ryhmästä 

erilleen, jotta näkisi kaikki, mutta ei olisi selvästi esillä. Ryhmän tapaamisissa kävi 

kuitenkin ilmi, ettei havainnoijan läsnäolo vaikuttanut ryhmän tapaamisiin. Hirsijärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2006, 202) mukaan havainnoijan läsnäolon haittaa on pyritty 

vähentämään siten, että havainnoija vierailee tutkittavassa kohteessa useampia kertoja, 

niin että häneen totutaan. Havainnointikertoja tuli kaksi kertaa molempien ryhmien 

osalta.  Yleisen jutustelun aikana ei havainnointia tehty vaan havainnointi alkoi kun 

ryhmä alkoi keskustella päivän teemasta. Mentorin toimintaan ei havainnoissa keskitytä. 

Havainnoimalla havainnoija halusi tuoda itsensä tutuksi ryhmän aktoreille, jotta 

tutustumisen jälkeen heidän olisi helpompi ilmoittautua haastateltaviksi. 

Vertaismentorointi tapaamisia ei nauhoitettu eikä kuvattu, jotta vuorovaikutus ryhmän 

sisällä ei häiriintynyt. Nämä asiat olivat myös molempien ryhmien mentorien pyyntöjä.  

 

8.2.4 Teemahaastatteluaineiston kokoaminen 
 

Havainnoinnin jälkeen havainnoija pyrki sopimaan mahdollisimman pian 

vapaaehtoisten haastateltavien (aktoreiden) kanssa teemahaastattelun aikataulun. 

Teemahaastattelu toteutettiin huhti - kesäkuun aikana, haastattelemalla yhteensä 

kahdeksaa vertaimentorointiin osallistunutta aktoria.  Aktorit saivat itse ilmoittautua 

vapaaehtoisesti haastatteluun ja ilmoittautumisen jälkeen heidän kanssa sovittiin 

tarkempi aikataulu.  Liitteenä (liite 2) olevasta haastattelun rungosta eli teema-alue 

luettelosta pyrittiin tekemään kattava, jonka avulla saataisiin vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi jatkaa ja syventää 

keskustelua niin pitkälle kuin tutkimusintressit edellyttävät ja haasteltavan edellytykset 

ja kiinnostus sallivat (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42). Haastattelut nauhoitettiin, jonka 
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jälkeen ne litteroitiin. Haastattelutilanteet olivat rentoja, alkujännitystä pyrittiin 

poistamaan rauhallisuudella, ennakoinnilla ja hyvin valmistautumalla.  

Teemahaastattelut kestivät 45 minuutista noin 1.5 tuntiin. Haastattelut pidettiin 

rauhallisessa ympäristössä, jossa oli mahdollisuus keskittyä aiheeseen ilman häiriöitä. 

Haastattelun alussa tutkija kertoi haastattelun etenemisestä ja muistutti, että keskustelu 

oli täysin luottamuksellista ja vaikka haastattelut nauhoitettiin, intimiteetti pyrittiin 

suojaamaan.  Haastattelujen teemojen lisäksi haastattelija pyysi aktoreita kertomaan 

henkilöhistoriansa mm. ikä ja kuinka kauan haastateltavat ovat olleet 

koulutuskuntayhtymällä töissä, ammattinimeke jne. Kaikki aktorit olivat puheliaita, eikä 

nauhoittaminen lisännyt jännitystä tai vaikuttanut haastattelun onnistumiseen. 

Haastattelun aikana aktorilla oli hyvä tilanne tuoda omia subjektiivisia näkemyksiä ja 

kokemuksia esiin helpommin kuin esimerkiksi lomakepohjaisissa haastatteluissa. Eleet 

ja ilmeet haastattelun aikana kertoivat haastattelijalle kuinka innostunut, kiusaantunut 

tai vaivaantunut haastateltava oli asioista ja näin ollen teemoja voi haastattelun aikana 

avata enemmän tai auttaa haastateltavaa pääsemään alkuun, ohjaamatta kuitenkaan 

vastausta. Haastattelija pystyi myös kertomaan aiheesta laajemmin ja myös perustella 

kysymyksiään ja teemoja. Haasteellista tai jopa negatiivista yleisesti haastatteluissa voi 

olla se, että haastateltava antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia tai haastateltava antaa 

sellaisesta asioista tietoa mistä haastateltava ei ole kysynytkään. Haastattelutilanteessa 

haastattelijan persoonallisuus on kuitenkin väistämättä osa haastattelua ja haastattelijan 

tulkinnat ohjaavat havaintoja. 

 

8.3 Aineiston analyysi 

8.3.1 Havainnointiaineiston analyysi 
 

Havaintoja tehdessä havainnoija jo tulkitsee mielessään kuultua ja nähtyä, sekä vertailee 

eri teorioihin. Ennen varsinaista analyysiä havainnoinneista muodostettiin muuttujia: 

pyytää puheenvuoron, ottaa puheenvuoron, osallistuu jo aloitettuun keskusteluun, 

aloittaa keskustelu, päättää keskustelun ja keskeyttää keskustelun. 

Havainnointiaineiston jokainen havainto taulukoitiin kohdittain ja analysoitiin 

mainintojen määrän mukaisesti. Havaintoja oli jokaisesta neljästä havainnointikerrasta, 

jokaisesta osallistujista (N= 24) ja kuuden otsikon mukaisesti. Tutkimuksen 

mittauskohteena olleet muuttujat eli sellaiset mitattavat ominaisuudet, jotka voivat saada 
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jotain arvoja muunnettiin tilastollisen SPSS-ohjelman avulla. Ohjelman avulla saatiin 

havaintojen määrät, mutta erityisesti saatiin tarkemmat tiedot esimerkiksi siitä, kuinka 

monta kertaa aktorit osallistuvat jo aloitettuun keskusteluun tai kuinka moni aloittaa 

keskustelun. Havaintojen määrä ei varsinaisesti mittaa vuorovaikutuksen laatua, mutta 

haastatteluaineisto antaa lisäinformaatiota vuorovaikutuksesta. Yksinkertaisin tapa 

kuvailla aineistoa on laskea havaintojen lukumääriä eli frekvenssejä (Nummenmaa 

2008, 54). Tuloksissa käsitellään vain yhden ryhmän havaintokerran havaintoja, koska 

havainnoija ei pystynyt idenfioimaan jokaista havainnoitua aktoria ja tunnistamaan 

häntä seuraavalla havaintokerralla samaksi. Ryhmissä oli eri määrä aktoreita sekä 

tapaamiset sijoittautuivat eri aikoihin, myös teemat tapaamisissa olivat erilaiset.  

 

8.3.2 Haastatteluaineiston analyysi 
 

Aineistojen analysointi toteutettiin Braunin ja Clarken (2006) mukaan. Ennen 

varsinaista analyysia tutustuin aineistoon kuuntelemalla haastatteluja ja litteroimalla ne. 

Litteroinnin aikana haastatteluaineisto puhtaaksikirjoitettiin sanasta sanaan ja aineistosta 

karsittiin asioita, jotka eivät liittyneet tutkimuskysymyksiin kuten esimerkiksi 

haastateltavan ja haastattelijan alkuesittelyt. Myös murresanat muutettiin, näin taattiin 

haastatellun anonyymius. Litteroidut haastattelut tulostettiin, jonka jälkeen ne luettiin ja 

tein muistiinpanoja tekstin reunaan. Litteroitujen haastattelujen lukeminen uudestaan ja 

uudestaan auttoi pääsemään aineiston analysoinnissa alkuun. Litteroitu teksti luokiteltiin 

alustavasti värien avulla tutkimuskysymyksittäin. Karkea jako auttoi sisäistämään 

tekstiä ja samalla kirjoittamaan litteroituun tekstiin omia tukisanoja ja ajatuksia. 

Löydetyille teemoille etsittiin kuvaavia suoria lauseita ja yhteisiä nimittäjiä. Tämän 

jälkeen kokosin ja kirjoitin kustakin haastattelusta vastaavat kohdat yhdelle paperille 

tutkimuskysymyksittäin. Braunin ja Clarken (2006) mukaan seuraava vaihe on teemojen 

etsiminen. Käsittelin aineistoa tutkimuskysymyksittäin etsin yhdistäviä tekijöitä ja pyrin 

luomaan yläkäsitteitä. Jokaisen yläkäsitteen alle pyrin löytämään alaluokituksia 

jäsentääkseni aihealuetta. Teemoja kuvaavat käsitteet nousivat ilmiön teorioista ja 

taustoista. Teemottelu auttoi myös löytämään yhteneväisyyksiä teoriaan.  Tärkeimpiä 

löydöksiä tuettiin kirjoittamalla suoria lainauksia haastatteluista. Suoriin lainauksiin 

kirjoitin haastateltavan nimen kohdalle häntä kuvaavan termin kuten sukupuolen ja 

kuinka kauan haastateltava oli työskennellyt ammattiopistossa tai minkä ikäinen 

haastateltava oli. 
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Esimerkkinä mainitsen yhden teeman rakentumisen. Useissa 

haastatteluissa nousi esiin moniammatillisuuden näkökulma. Useat haastatellut toivat 

esiin moniammatillisuuden tärkeyden ja mahdollisuuden oppia kollegoilta. Tämä tekijä 

nimettiin moniammatillisuuden mahdollisuudeksi -teemaksi. Mitä moniammatillisuus 

mahdollistaa vertaismentorointiryhmissä? Se mahdollistaa esimerkiksi alateemoiksi 

nimetyt: näköalojen laajentuminen, moniammatillisuus voimavarana ja parhaitten 

käytäntöjen jakaminen. Nämä teemat korostuivat haastatteluissa monin eri tavoin, kuten 

tuloksista (luku 9.2) on nähtävillä suorista lainauksista. 
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9 TULOKSET 

9.1 Mentoroitavien odotusten täyttyminen 
 
9.1.1 Tukea ammatilliseen kasvuun 

 

Osallistujien motiivit vertaismentorointiin mukaan lähtemisiksi liittyivät omaan 

persoonaan, työhön tai työpersoonaan. Omaan persoonaan liittyvät motiivit tarkoittivat 

tuloksissa muun muassa omien henkilökohtaisten haasteiden läpikäymistä tai vain aikaa 

pysähtyä. Työhön tai työpersoonaan liittyvät motiivit nousivat arkipäiväisistä tilanteista, 

ongelmista tai haasteista joihin aktorit halusivat tukea, apua tai ohjausta, kuten 

seuraavasta esimerkistä ilmenee: 

… ”olen utelias kun tulee uutta tarjolle, itsekkäät jos ei sentään 
raadolliset tavoitteet, että olisi sellainen foorumi, jossa voisi 
keskustella…..saisi yleensä jotain perspektiiviä siihen miten muut kokee 
tän työskentelyn tällaisessa isossa organisaatiossa”…  (Nainen 53v.) 

 

Vastaaja viittaa myös muiden aktoreiden esille tuomiin seikkoihin kuten se, että 

halutaan varmuutta omille päätöksille tai ratkaisuille. Ajan tuoman kiireen tunteen 

lisääntyessä aktorit kokivat, ettei ole luontevaa foorumia jakaa ajatuksiaan 

työskentelystä, omista haasteista tai omasta työstä, erään aktorin mielestä hän koki 

kiireen seuraavanlaisesti työssään: 

 

…”innostun uusista asioista ja halusin tukea ja laajempaa näkemystä, 
tietää asioista enemmän, varmuutta omaan työhön…haluis varmuutta 
lisää, tietoa ehkä vähän ohjausta, jossain määrin…pääsi jakamaan 
mielipiteitä omasta opettajuudesta ja työstä” (Nainen 30v.) 
 
 

Ammatillinen kasvu alkaa työhön tai työtehtävään perehdyttämisestä, useat mainitsivat, 

että perehdyttäminen ei ollut riittävää ja mentorointi voisi täydentää sitä ja näin 

varmistaa paremmat lähtökohdat myös uusille työntekijöille. Perehdyttämistä kritisoitiin 

esimerkiksi näin: 

 

….”perehdyttäminen oli surkeeta ja ajattelin että vertavertaismentorointi 
olisi loistava paikka jäsentää sitä omaa työtehtävää ja puhua tärkeistä 
asioista kollegoiden kanssa”…(Mies 28v.) 
 



 43 

…”tiedon kulun takia tää (vertaismentorointi) olis hyvä, perehdyttämiseen 
ja sisäänajoon, helpotettaisiin sen uuden opettajan sisäänajoa”…(Nainen 
49v.) 
 
 

9.1.2 Aikaa keskustelulle 
 

Aktoreiden kokemuksen mukaan kiire on pakottanut priorisoimaan, ja vapaamuotoiselle 

keskustelulle ei ole jäänyt aikaa. Kahvipöytä tai lounaspöytäkeskustelut eivät aina 

välttämättä riitä, tahdottiin tilaa jakaa työhön liittyviä haasteita ja saada aikaa vain olla 

ja keskustella rauhassa itselle tärkeistä asioista kollegoiden kanssa. 

Vertaismentorointiryhmä tarjoaa myös foorumin käsitellä kokemuksia isossa 

työyhteisössä toimimiseen ja jakaa kokemuksia isossa työyhteisössä toimimisesta, eräät 

aktorit kommentoivat seuraavasti: 

 

…”vuosi on niin hektinen, ettei silloin ole aikaa pohtia ja miettiä 
työnkannalta tärkeitä asioita kollegoiden kanssa…normi arjessa se ei 
onnistu, keskustelu mahdollisti omien ajatusten jäsentämisen…” (Mies 
28v.) 
 
…”kiireettömyys ja mielenkiintoiset teemat kiinnostivat…ja ennen kaikkea 
sellainen rytminvaihdos arkeen”…(Nainen 53v.) 

 

…”tiesin ketä meidän yksiköstä sinne oli tulossa ja ajattelin, että ne voi 

olla just sellaisia tyyppejä joilta haluaisinkin kuulla mielipiteitä, kun tää 

ei ole niin virallista ja voi vaan keskustella sillee vapaasti”…(Nainen 

34v.)  

 
 

9.1.3 Yleinen uteliaisuus uusiin asioihin ja kokeilun halu 
 

Myös yleinen uteliaisuus uusiin asioihin, halu kokeilla uusia tapoja toimia, mainitaan 

syiksi mukaan lähtemiseksi. Osa aktoreista lähti mukaan hyvin spontaanisti, miettimättä 

sen kummempaa syytä. Vertaismentorointiryhmä takasi paikan kokemusten jakamisille 

ja helpotti oman roolin löytymistä. Muutama aktori kertoi lähteneensä mukaan sen 

vuoksi, että tunsi mentorin entuudestaan ja halusi toimia hänen kanssaan. Joillekin oli 
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helpompi ilmoittautua vertaismentorointiryhmään mukaan kun ei tuntenut osallistujia 

ennakkoon. Eräs jo ammattiopistossa pitkään ollut aktori ilmaisi oman uteliaisuutensa: 

 

…”Yleisestikin ottaen musta on aina kiva oppia uusia asioita….ja 
varmaan uteliaisuudesta ajatettelin kattoo millasta tää on 
(vertaismentorointitoiminta) ja oon aina pitänyt X mentorin vetämistä 
jutuista, joten ajattelin, että se vois olla ihan kiva”…(Nainen 49v. 
ammattiopistossa 30- vuotta) 

 

Aktorin yleinen uteliaisuus uusiin asioihin ja halu kuulla eri henkilöstön jäsenten 

kokemuksia ja tapoja toimia eri toimipisteissä edesauttoi myös näkökulmien 

laajentamista, toisen työn ymmärtämistä ja organisaatiossa työskentelevien ihmisten 

ongelmien ymmärtämistä. Uusia ja havahduttavia asioita voi tulla esiin pitkäänkin 

talossa työskennelleille, kuten eräs aktori asian ilmaisi: 

 

” …välillä tuli sellaisia juttuja, joka havahdutti meikäläistäkin, kuulin 
uutta, opin uutta heidän työstään ja millaisia haasteita siellä on…” 
(Nainen, ammattiopistossa 30v.työssä) 

 

Arkiseen elämään liittyvien oivallusten paikkana vertaismentorointiryhmä toimi hyvin. 

Eräs aktori kuvasi vertaismentorointiryhmän tapaamista paikkana, joka mahdollisti 

oivallusten syntymisen, jota ei hektisessä työssä ehdi ja normaali arjessa ei onnistuisi. 

 

9.2 Moniammatillisuuden mahdollisuudet 
 

9.2.1 Näkökulmien laajentuminen ja moniammatillisuus 
 
Vertaismentorointi antoi mahdollisuuden aktorin ja mentorin näkökulmien 

laajentumiseen. Tutkimuksen kohteessa ollessa suuri moniammatillinen organisaatio 

voi olla, että jo pelkästään organisaation tunteminen oli vielä alkutekijöissään, erityisesti 

jos aktor on tullut organisaatioon vasta hiljattain. Myös tässä suhteessa 

vertaismentorointi, jossa on mukana eri-ikäisiä ja eri aikaa organisaatiossa olleita 

aktoreita auttoi laajentamaan näkökulmaa. Moniammatillinen ryhmä voi nostaa alojen 

erilaisuuden kirjon voimavaraksi ja rikkaudeksi. Voi myös olla, että ennakkokäsitykset 

tai -oletukset voivat murtua vertaismentorointiryhmän toiminnan aikana. Kahden 
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aktorin mielipiteet kertoivat, kuinka heidän näkökulmansa laajenivat 

vertaismentoroinnin aikana: 

 

…”mä tykkään kuunnella ja heittää kommenttia, musta on kiva antaa 
sellasta tukea mutta myös tuoda omia juttuja enemmän erityisesti niitä, 
missä nyt ei ollutkaan mennyt niin hyvin, en tiedä kaipasinko mä itse 
niihin enemmän tukea mutta että ihmisille tulisi sellanen ajatus , että sä 
voit ihan vapaasti mokat kertoa eikä siellä kukaan tuomitse, kaikkihan 
meistä mokailee”…(Nainen 53v.) 

  

…”mielenkiintoista oli kuitenkin ne asiat, jotka ei ollut ihan sun 
ominta…niistä sai jotain tietoa, ja se on jo merkittävää”…(Nainen 49v.) 

 

Jos tapaamisten teemat sidottaisiin liikaa tiettyyn ammattialan substanssiin, tapaamiset 

voivat mennä ”nippelitiedon” käsittelyksi, eikä käsitellä asioita yleisellä tasolla. 

Vaarana piili myös se, että kukaan ei tarkista keskustelluiden asioiden oikeellisuutta 

vaan aktorit uskoivat toisten kokemuksia ja tapoja toimia. Vertaismentorointi lähensi 

aktoreiden omaa käsitystä työnantajan toiminnasta ja henkilötasolla tapasi uusia ihmisiä. 

Asioita ei nähdä samalla tavalla läpi organisaation tai ei olla asioiden hoitotavasta 

mieltä. Yhdessä tekemisen tärkeys korostui kun kaikilla on kuitenkin sama asiakas- 

opiskelija. Tässä voidaan puhua myös yhteisestä laadusta. Näkökulmien laajentumista 

voi tapahtua jos vertaismentorointiryhmässä on muista organisaatioista hiljan tulleita. 

Alojen erilaisuus tai vertailu ei ole aina hyväksi vaan se voi muuttaa keskustelun 

kilpailuksi, jossa kilpaillaan kuka toimii parhaiten. Vertailu ja oman osaamisen 

esilletuominen tapahtui vertaismentorointitapaamisissa, dialogeissa, huomaamatta, 

korostamatta omaa tärkeyttä tai oman alan erityisyyttä. Terve uteliaisuus siitä, miten 

jokin ammattiryhmä tekee tietyn työn antaa näköalaa myös omaan työhön.  

Moniammatillisen vertaismentorointiryhmän eduiksi voidaan esimerkiksi sen, että 

moniammatillisuus antoi perspektiiviä, ei jäädä enää omiin norsunluutorneihin vaan 

nähdään laajemmin, eräät mentoroitavat kuvasivat omaa näkökulmansa muutosta 

seuraavasti: 

 

”on päässyt asioihin sisälle, joka on auttanut avaamaan silmiä eikä kato 
enää sammakkoperspektiivistä asioita vaan ehkä lintuperspektiivistä”…( 
Nainen 30v.) 

  

…”nurkkakuntaisuus vähennee väkisin, joka kerta oppii jotain toisilta, on 
järkevää kuunnella eri alojen asiantuntijoita ja miettiä että niillä siellä 
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tehdään näin ja se toimii, ja meillä tää toimii näin ja nää molemmat on 
yhtä hyvät ratkaisumallit”…(Nainen 42v.) 

 

Moniammatillisessa suuressa organisaatiossa ei ole välttämättä luontaista tapaa tavata 

työkavereita, pohtia omia työtehtäviä käytännön tekemisen kannalta tai antaa palautetta 

toisen tekemästä työstä. Vertaismentorointi vastasi tähän tarpeeseen hyvin. Parasta antia 

oli yksilöiden omien toimintatapojen jakaminen ja uudenlaisten käytäntöjen luominen. 

Koska ryhmät koostuivat eri-ikäisistä, eri aikaa talossa olleista ihmistä ja ehkä toisilleen 

vieraista ihmisistä, keskusteluissa on helppo päästä eri näkökulmiin omien kokemusten 

kautta. Mentoroitavien mielestä joitakin asioita voi puhua helpommin ventovieraalle 

kuin tutulle. Vieraiden kanssa voi käydä keskustelua avoimesti ja kriittisesti. 

Moniammatillisuuden tärkeys tulee esiin seuraavista lainauksista: 

 

…”sellanen aika on ohi, että tehdään töitä vaan yhden näkökulman 
mukaan, kun esimerkiksi työelämä on täynnä moniammatillisia 
tiimejä”…(Nainen 49v.) 
 
…”olin itsekin värittynyt moniammatilliseksi, se oli se joka toi just 
perspektiiviä”…(Nainen 53v.) 

 

Mentoroitavat kertoivat tapaamisissa omia kokemuksiaan oman asiantuntijuuden 

alueilta. Vertailemalla eri alojen tapoja toimia synnytettiin yhteistä ymmärrystä asioista 

ja tavoista toimia. Tämän keskustelun teki hedelmälliseksi se, että aktorit edustavat 

useita eri asiantuntijatahoja ja se, että he olivat työhistorialtaan ja kokemuksiltaan 

erilaisia, kuten seuraavista esimerkeistä tulee esiin: 

 
…”ei ehkä nähdä asioita samalla tavalla tai ei olla asioista samaa 
mieltä…ihmiset kattoo eri näkökulmista niitä, voihan se tavallaan estääkin 
ja olla negatiivista, mutta se miten se mulle näyttäytyi oli kuitekin 
positiivista…(Nainen 30v.) 

 
 
 
”kun me oltiin eri yksiköistä ja me ollaan niin vähän tekemisissä eri 
yksiköiden kanssa ja siellä on ihan eri toimintatavat, ihan eri systeemit, se 
oli hirveen kiva kun nähtiin eri alojen ihmisiä ja saatiin jakaa kokemuksia 
niin se oli antoisaa”…(Nainen 34v.) 
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Haasteen moniammatilliselle ryhmälle luo se seikka, että kaikki käsiteltävät asiat tai 

teemat eivät ole välttämättä yhtä tuttuja kaikille tai ei niin kiinnostavia. Yksi aktori 

kuvasi teemojen monipuolisuutta näin: 

 

…”sellaisista teemoista ja keskusteluista, jotka kolahtaa itselle 
vähemmän, oppii kuitenkin väkisinkin jäsentämään asioita että kuinka 
näitä asioita hoidetaan yhteisönä…tää oli tilaisuus puhua ja purkaa 
asioita, mutta sen rikkaus oli monipuolisuus”…(Mies 28v.) 

 

Tapaamisten teemat toimivat hyvin keskustelun ja tapaamisten selkeyttäjänä. Teemat, 

joita tapaamisissa käsiteltiin, olivat tuttuja osallistujille. Teemojen käsittely antoi 

tapaamisille ryhtiä ja yhteisen päämäärän. Vaikka käsitellyt teemat tuntuivat tutuilta ja 

jokapäiväisiltä, ryhmäläiset antoivat uusia näkökulmia jo tuttuihinkin teemoihin. 

Opettajan työn monialaisuus, oma ammatillisuus ja työn yksinäisyys olivat yhteisiä 

huolenaiheita ryhmässä oleville, kuten seuraavassa lainauksessa yksi aktori asian 

ilmaisee: 

 

…”opettajan toimintakenttä on tänä päivänä hirveen laaja, et sä voi olla 
jokaisessa osa-alueessa huippu, on selkeet kiinnostuksen kohteet plus se 
työura miten se on kehittynyt, musta on loistavaa jos mä voin jotenkin sitä 
omaa osaamistani jakaa mut sit myös oppia muilta…oman roolin 
löytämisessä on ihan jokaiselle tietynlainen prosessi….muutkin osaa 
asioita hyvin”…(Nainen 28v.) 
 

Kun teemoista oli keskustelemassa niiden asiantuntijat, asioissa voidaan mennä 

syvemmälle. Tapaaminen oli varattu yhdelle teemalle, oli aikaa ja mahdollisuuksia 

pohtia teemoja laajemmin. Osallistujat tunnistivat naisvaltaisen alan haasteen, eli vaaran 

jos teemoja ei olisi, kuten esimerkki kertoo: 

 
…”tietty teema kun on sitä tulee käsiteltyä laajemmin ja 
syvemmin…opettajan arkeen liittyviä juttuja kun pengottiin niin tuli oma 
ahdistus esiin, ettei tunnit riitä arjessa ….teemojen käsittely oli 
monipuolista ja samalla sai sparrausta vaikka omaan ajankäyttöön ja jäi 
pohtimaan mihin sitä omaa aikaa käyttää”…(Nainen 53v.) 

 
Vertaisryhmässä asioiden esille tuominen helpottui, kyseenalaistamisen tai ns. tyhmien 

kysymysten esittäminen ei tuntunut pahalta. Tunnetta, että olisi esittänyt tyhmän 

kysymyksen tai muuten vaivautunut olo, ei haastatteluista löytynyt.  
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9.2.2 Moniammatillisuus voimavarana 
 

Vapaamuotoisuus tapaamisissa tuntui haastateltavista myös voimavarana, koska ei 

tarvinnut valmistella, kirjoittaa pöytäkirjoja vaan mentoroitavat pystyivät keskittymään 

keskusteluun ja teemaan ilman vaateita. Ahdistus työstä tai esimerkiksi oppilaiden 

kypsymättömyydestä helpottui ryhmän antaessa tukea ja vahvistusta omiin 

näkemyksiin. Negatiivisten asioiden läpikäyminen ryhmässä antoi asioille mittasuhteet 

ja ryhmä sai kollegiaalista tukea. Haastatteluissa nousi esiin sana ”sparraus” eli 

auttaminen toista tarvittaessa, sekä tukeminen ja ohjaus. Usein toinen ihminen joka oli 

ollut samassa asemassa osasi auttaa, oli organisaatioissa sitten kuinka hienot 

tietotekniset prosessit tai järjestelmät hyvänsä. Työhyvinvointi näkökulma tuli esiin 

haastatteluissa muun muassa seuraavalla tavalla: 

 
”Tämän päivän opettajan työssä vaaditaan monenlaista osaamista ja 
kaikki löytyy intrasta mutta se ei aina toimi. On ammattiylpeyttä hoitaa 
asiat hyvin ja on tärkeää työhyvinvointiinkin liittyen, että sulla on joku 
siellä työyhteisössä, jolle voi soittaa kun tarvii neuvoja, kommenttia tai 
apua ratkaistaksesi jonkin tilanteen. Se on älyttömän tärkeetä”..(.Mies 
28v.) 

 

…”kun keskustelu ei ole niin virallista, ajattelin sitä íhan jaksamisenkin 
kannalta, että onhan se kiva kun pääsee kerran kuussa vähän relaamaan 
ja purkamaan tuntojaan muittenkin kanssa ja jos joku asia ahistaa tai jos 
on jotain positiivista sanomista, pääsee sanoo senkin”...(Nainen 43v.) 

 

Leskelän (2005) tutkimuksen mukaan mentorointiin osallistuneet aktorit kokivat 

mentoroinnin uudistaneen ammatillista kasvua. Leskelän tuloksia olivat mm. käsitysten 

uudistuminen, voimaantuminen ja eheytyminen (Leskelä 2005, 93). Tämän työn tulos 

oli vastaava:, vertaismentorointiin osallistuneet kokivat, että heillä oli 

kokonaisvaltaisempi näkemys työskentelystä ammattiopistossa ja tapaamiset olivat jopa 

saattaneet muuttaa joidenkin ihmisten käsityksiä toisistaan. Myös toimintatapojen 

muutoksia ja muutosten reflektointi oli lisääntynyt, samantapaisia asioita tuli esiin 

Leskelän (2005) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ei sanana ”voimaantuminen” tullut 

esiin, mutta useat osallistujat kertoivat esimerkiksi työn hallinnan tunteesta tai sen 

puutteesta. Yhteisissä tapaamisissa luotiin yhteistä ymmärrystä ja jaettiin kokemuksia 

siitä, mitä työssä jaksaminen tarkoitti kenenkin kohdalla. 
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9.2.3 Parhaiden käytäntöjen jakaminen 

  
Tapaamisissa päästiin jakamaan parhaita käytäntöjä (best practises). Mutta 

reflektiivisyyttä, pohdintaa omasta työstä kaivattiin lisää vertaismentorointitapaamisiin. 

Pohdinta jää ehkä pinnalliseksi tai keskustelu liittyi enemmän omien onnistumisien 

kertomiseen. Ne kokemukset, jotka olivat epäonnistumisia, antaisivat usein kuitenkin 

enemmän. Pelkkien onnistumisten jakaminen saattoi jopa ärsyttää ja näin vaikutti 

ryhmän dynamiikkaan. Jos oli toiminut pitkään samoissa asiantuntijatehtävissä, oli 

vaarana, että dominoi ryhmää omalla asiantuntijuudellaan, jopa tietämättään, kuten eräs 

aktori asian ilmaisi: 

 

…” joillakin oli aika tärkeetä kertoa kuinka hyvä on omassa työssään. On 
tietysti luonnollista, että haluaa jakaa mutta joskus liika on liika, usein 
virheistä kuitenkin oppii parhaiten”…( Nainen 50v.) 

 

Tässä oli vaarana ”marttakerhomainen” toiminta kuten eräs mentorointiryhmään 

osallistunut kuvasi toimintaa. Haastatellut aktorit näkivät eri aloihin liittyviä haasteita. 

Jos tapaamisten teemoja sidottaisiin liikaa tiettyyn substanssiin, tapaamiset voisivat 

mennä ”nippelitiedon” käsittelyksi, eikä keskityttäisi asioihin yleisellä tasolla.  

Vertaismentorointi lähensi mentoroitavien omaa käsitystä työnantajan 

toiminnasta ja henkilötasolla tapasi uusia ihmisiä. Pienryhmäkeskustelussa päästiin 

alojen erilaisuuteen hyvin kiinni ja alojen erityiskysymyksiä voitiin käsitellä ihan 

erikseen. Asioita ei nähty samalla tavalla läpi organisaation, aina ei oltu samaa mieltä 

asioiden hoitotavasta. Vertaismentorointitapaamiset antoivat mahdollisuuden 

keskustella eri tavoista tehdä samoja asioita, kuten yksi aktori asian ilmaisi: 

 

…”ihan jos mä ajattelen tämä meidän oman yksikön sisäistä keskustelua, 
päästiin keskustelemaan tasapainoisesti, meillä aika pian tulee, että kun 
opetat sellasta ja sellasta niin sä et voi tietää tätä tai tätä, siellä 
(vertaismentorointitapaamisissa) sitä ei tullut, tiettyjä asioita voi puhua 
ihan ventovieraille tai sitten tosiystävälle, jos ihmiset on jostain siitä 
välistä niin se kun tökkii- ehkä meillä oli riittävästi sitä välimatkaa, 
keskustelu oli erilaista”….( Nainen 35v.) 

 

Aktori oli valmis uudistamaan käsityksiään, jopa negatiivisia käsityksiä. 

Niihin perehtymällä vertaismentorointitapaamisessa ja keskustellessa teemasta, 

käsitykset asiasta saattoi vaihtua täysin päinvastaisiksi. Usein oli ennakkoluuloja 
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asioista, joista ei tiennyt tarpeeksi. Vertaismentorointitapaamisissa asiat jäsentyivät 

aivan toisella tapaa ja aktorit huomasivat muuttaneensa käsityksiään. Aktori pohti 

vertaismentorointitapaamisten välillä tapaamisissa esiinnousseita asioita ja pohti mitä 

voisi tehdä toisin valmistautuessaan seuraaviin vertaismentaismentorointitapaamisiin. 

Toinen aktori kertoi omien ennakkokäsityksiensä muutoksista seuraavasti: 

 

…”no me puhuttiin siitä xxxx-teemasta ja se ei mua kauheesti kiinnostunut 
ja mä sanoinkin sen, sit kun meille kävi niitä tyyppejä kertomassa tuosta 
xxx- teemasta…, niin yhtä-äkkiää mäkin huomasin olevani kiinnostunut 
aiheesta, kun tuli sellasia jopa ihan uusia asioita mullekin”…(Nainen 
42v.) 

 

…”oppi kattoon asioita toisen kannalta, jos on ollut jotain 
ennakkokäsityksiä tai oletuksia ne murtui siellä, ne oli niitä 
helmihetkiä”…(Nainen 53v.) 
 
… ”kun tutustuu toisen työhön osaa noukkia sieltä hyviä 
käytäntöjä”…Nainen 30v. 

 
 
 

9.3 Vuorovaikutuksen luonne 
 

9.3.1 Osallistumisaktiivisuus 
 
Havaintojen perusteella kahdesta vertaismentorointitapaamisesta muodostettiin taulukko 

(taulukko 1). Vaikka ryhmiä ei vertailla, voidaan todeta, että ryhmien 

osallistumisaktiivisuus oli hyvin samantapaista molemmilla. Jo aloitettuihin 

keskusteluihin lähdettiin molemmissa ryhmissä helposti mukaan mutta toisessa 

ryhmässä keskustelun keskeyttämisiä tuli huomattavasti enemmän (35 %) tämä voi 

johtua myös siitä, että ryhmä 2 oli huomattavasti toista ryhmää isompi (16 aktoria) ja 

puheenvuoro oli vaikeampi saada. Taulukon perusteella kuitenkin voidaan todeta, että 

ryhmät olivat keskustelevia, ja keskusteluun osaaottavia. Suurin vaikeus oli päättää 

keskustelu, molemmissa ryhmissä keskustelun päättämisestä ei ollut havaintoa. Tämä 

jäi usein mentorin tehtäväksi, lopettaa keskustelua ja jatkaa seuraavaan aiheeseen. 

Ryhmä 2 oli puolet ryhmää 1 isompi ja se vaikutti vuorovaikutuksen aktiivisuuteen. 

Suuremmassa ryhmässä puheenvuoroja otettiin enemmän itse ja keskeytettiin toisten 

puhetta. 
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Muuttuja 

Ryhmä 1, 
havaintoja 
lkm % 

Ryhmä 2, 
havaintoja 
lkm   Yht:  % 

pyytää 
puheenvuoron 1 0,88 5 3,70 6 2,42 
ottaa puheenvuoron 3 2,65 16 11,85 19 7,66 
osallistuu jo 
aloitettuun 86 76,11 64 47,41 150 60,48 
aloittaa keskustelun 8 7,08 2 1,48 10 4,03 
päättää keskustelun 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
keskeyttää keskus 15 13,27 48 35,56 63 25,40 
 113 100 135 100 248 100 
 
 
Taulukko1. Havaintojen määrät yhteensä 
 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ryhmän koko vaikuttaa 

osallistumisaktiivisuuteen ja myös ryhmädynamiikkaan. Ryhmän sisäiset työnjaot, 

roolit olivat myös keskeisessä osassa, jos ryhmä kasvaa yli 10 hengen ryhmäksi. 

Ryhmässä oli taattava mahdollisuus kaikille tasavertaiseen dialogiin, oli ryhmä minkä 

kokoinen tahansa.  
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KUVIO 3. Yksilöiden osallistumisaktiivisuus ryhmittäin 
 

Kuviossa 3. selvennetään kahdesta vertaismentorointitapaamisessa tehtyjä havaintoja 

yksilökohtaisesti ryhmätasolla. Ryhmässä 1 oli 8 mentoroitavaa ja ryhmässä 2 mukana 

oli 16 mentoroitavaa. Passiiviset mentoroitavat ottivat havainnoinnin aikana osaa 
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keskusteluun joko osallistumalla, kysymällä tai keskeyttämällä keskustelun. 

Passiiviseksi luokiteltiin jos mentoroitavalla oli kertynyt tapaamisessa 1─10 havaintoja. 

Suuria eroja ryhmien välillä ei syntynyt, mutta huomioitavaa oli se, että toisessa 

ryhmässä oli kaksi mentoroitavaa, jotka osallistuivat tapaamisen aikana alle neljää 

kertaa keskusteluihin. Melko aktiivisiksi luokiteltiin havainnot joita oli 11─20 

tapaamisen aikana. Molemmissa ryhmissä näitä melko aktiivisia oli, mutta 

suuremmassa ryhmässä (ryhmä 2) niitä oli enemmän (5 havaintoa). Aktiiviseksi 

mentoroitavaksi luokiteltiin ne, joilla havaintoja kertyi enemmän kuin 21. Hajonta tässä 

ryhmässä oli aina 39 havaintoon asti. Molemmissa ryhmissä oli erittäin aktiivisia 

mentoroitavia. Ryhmien välisiä suuria eroja osallistumisaktiivisuudesta ei löytynyt, 

molemmissa ryhmissä oli passiivisia ja aktiivisia mentoroitavia. Tähän ei vaikuttanut 

ryhmien koko. 

 
 

9.3.2 Luottamus ryhmässä 
 
Mentoroitavien mukaan keskustelu oli avointa ja he kokivat uskaltavansa osallistua 

keskusteluun.  Ryhmään syntyi varsin nopeasti jäsenten välinen luottamus. Muutaman 

mentoroitavan mukaan keskustelut painottuvat persoonien ja kokemuksien mukaan, eli 

mitä kokeneempi mentoroitava oli, sitä enemmän he saivat tilaa tuoda esille omia 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Kritiikkiä esitettiin jos kollega oli paljon äänessä tai 

korosti vain omia onnistuneita kokemuksiaan. Tämä ei luonut ryhmään luottamusta tai 

avoimuutta, vaan päinvastoin. Jos mentoroitava oli hiljainen ja vähän kokemusta 

omaava, oli vaarana olemassa, että hiljainen ”jyrätään” ja vahvat roolit varastat 

tilaisuuden. Kuten seuraavista lainauksista käy ilmi: 

 

”…kokenut saa puhua enemmän, joka sinällään ei oo aina hyvä, koska 
sillä voi olla kaikkein kaavamaisemmat ajatukset….meillä kaikilla on 
loistohetkiä…”( Mies 28v.) 
 

…”se on persoonasta kiinni, osa ei haluakkaan olla äänessä, mun 
mielestä uskalsi sanoa, mutta halusko sitä sitten enää kun tuli tää 
dominoiva tyyppi, näki monen naamasta, että ne oli 
turhautuneita”…(Nainen 54v.) 
 

Jos ryhmässä olisi liian monta jo ennestään keskenään tuttua mentoroitavaa, olisi 

vaarana se, että ryhmän sisäinen ryhmä alkaa dominoida. Toisaalta jos ryhmä olisi 
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kokonaan vieras toisilleen, ryhmä voisi päästä luontevammin alkuun. Eräs osallistuja 

koki, että ryhmässä oli helpompi toimia kun ryhmän jäsenet olivat tuntemattomia. 

Tällöin he olivat enemmän vertaisia, vailla ammatin tai ammattiryhmän ”rooleja” 

omana itsenään. Useiden haastateltujen mukaan ryhmän luottamuksellisuuden tunne tuli 

jo ihan alusta lähtien ja että se tuntui hyvin luontevalta, kuten kolme aktoria asian 

ilmaisi: 

 
”… luottamus oli se perusolettamus, kun sitä jauhetaan opiskelijoille a:sta 
lähtien, että nää jutut on luottamuksellisia, ei käynyt edes mielessä että 
jutut jonnekin liikkuis…luottamus on kuin maljan syntyminen, jos maljaa 
ei synny sinne ei voi kaataa mitään, sitten se on vaan puhumista”…(Mies 
53v.)  

 
…”ei ollut mitään sellaista mitä ei olisi uskaltanut sanoa”…(.Nainen 

49v.) 

 

…”ensimmäinen tapaaminen oli marttakerhoa parhaimmillaan,…sitten 
kun tuli teemat se ilmapiiri muuttui tosi paljon reilummaksi ja 
asialliseksi”…(Mies 28v.) 

 
  

Aktiivisuus ja positiivisuus liitettiin usein yhteen, ryhmän vuorovaikutusta 

kuvattiin positiivisena. Tähän vaikutti myös se, että jokainen vertaismentorointiin 

osallistunut sai itse päättää osallistumisestaan ja näin ollen oli jo valmiiksi positiivisella 

ja odottavalla mielellä. Toisaalta, usein aktiiviset ja puheliaat hakeutuvatkin mukaan 

tälläisin toimintoihin, haasteena olivat kuinka hiljaiset ja ehkä poissaolevat henkilöt 

saataisiin rekrytoitua mukaan. Vertaismentorointitoimintaa oli helppo lähestyä, kun 

tapaamisilla on teemat, ja näin valmis agenda. Hyväksi kuitenkin koettiin se, että 

tapaamisissa sai olla oma itsensä ja se, että sai olla hiljaa jos halusi, kuten eräs 

haastateltava kuvasi:  

 

”…kun oli omassa päässä niin paljon ajateltavaa, ettei ollut heti siinä 
teemassa mukana, koin sen vieraampana kun ei ollu kauheesti 
kommentoitavaa…”( Nainen 35v.) 

 

9.3.3 Roolit   
 

Mukana olleet aktorit olivat pääsääntöisesti kaikki kovia puhumaan, jolloin mentorin 

rooli puheenjohtajana korostui. Mentorin roolia kuvattiin niin, että hänellä tulisi olla 
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pelisilmää ja taitoa. Jokaisen tulisi saada puheenvuoro tasapuolisesti, myös hiljaisemmat 

tulisi huomioida. Keskusteluun mukaan tuleminen tulisi olla vapaaehtoista, olisi myös 

annettava mahdollisuus vain olla ja kuunnella. Suuremmissa ryhmissä tämä oli 

mahdollista, mutta jos ryhmän koko olisi esimerkiksi vain viisi, se olisi haastavampaa. 

Vertaismentorointitapaamiset olivat lähestulkoon kaikki rakennettu keskustelun 

ympärille. Vertaismentorointitapaamisten teeman keskustelun alusti asiantuntija, jonka 

jälkeen asiantuntija ja aktorit keskustelivat teemasta. Jokin toiminnallinen menetelmä 

olisi saattanut joissakin tapauksissa puolustaa paikkaansa. Menetelmän etuna oli se, että 

aktoreista voisi saada uudenlaista osaamista tai toimintaa irti. Keskustelu ei aina 

jokaisessa asiassa ole ainoa tapa välittää uutta tietoa, mutta toiminnallisen menetelmän 

käyttö vaatisi vetäjältä enemmän. Haasteeksi kuitenkin jäi se, kuinka kehitetään 

erilaisista näkökulmista yhteinen kokonaistulkinta kyseessä olevasta teemasta. Mentorin 

roolia helpotti kuitenkin se, että mukaan hakeutuneet ihmiset olivat aktiivisia, jotka 

halusivat olla ryhmässä mukana ja näin ollen saattoivat helpottaa mentorin roolia. 

Mentor aktivoi aktoreita omalla toiminnallaan ja ohjaustaidollaan kertomaan omia 

mielipiteitä ja kokemuksiaan kysymällä nimellä esim. ”..mitä mieltä sinä olet tästä 

asiasta?”  

Mentorin rooli korostui vertaismentoroinnissa, erityisesti jos roolissa oli 

jokin ristiriita. Molemmissa vertaismentorointiryhmissä oli mentor joka oli jonkun 

ryhmässä olevan aktorin esimies. Eräät aktorit kokivat sen toimintaansa rajoittavana 

tekijänä, esimies-alaissuhde on voimakkaampi suhde kuin mentor-aktor suhde. 

Joidenkin aktoreiden mielestä oli helpompi toimia jo tutun mentorin, joka on myös oma 

esimies, kanssa. Se saattoi olla jopa syy ryhmän valintaan.  

Aktorin oman roolin tärkeyden ymmärtäminen oli vertaismentoroinnin 

rooleissa hyvin olennainen osa. Ilman aktoreita, ilman erilaisen kokemuksen omaavia 

aktoreita ei vertaismentorointi olisi vertaismentorointia. Aktorin roolissa tuli olla itsensä 

ilmaisun helppous ja vapautuneisuus tai lupa olla oma itsensä. Eräs aktori kuvasi omaa 

roolia sellaiseksi, että tietoisesti yrittää vain kuunnella eikä puuttua keskusteluun heti. 

Mentorin rooli oli jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja, innostaa uusiin keskusteluihin, 

avata keskusteluja ja hakea uusia näkökulmia teemoihin ja käsiteltäviin asioihin. Näin 

kaksi aktoria kuvasivat omia roolejaan: 
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…”olin aktiivisesti mukana keskusteluissa, harvoin sitä hiljaa olla 
muutenkaan, ehkä jonkin verran huumoria ja kommenttia…oma itsensä 
sai olla, siinä tuo ryhmä oli loistava, ei ollut roolipainetta…(Nainen 29v.) 
 

…”välittömyys oli heti, tosi mukava mennä mukaan, oli helppo olla näiden 
ihmisten kanssa, alussa ihmiset saattoi olla vähän 
varautuneita”…(Nainen 49v.) 

 

Aktiivisuus ja itseohjautuvuus olivat aktorin vastuulla ja vaikuttavat 

vertaismentoroinnin onnistumiseen (mm. Leskelä 2006, 177). Aktoreiden 

aktiivisuudessa oli eroja kuten Leskelä (emt.) toteaa.  Leskelän (2005) mukaan hänen 

tekemän tutkimuksen pohjalta aktorit voidaan jakaa neljään eri aktorityyppiin; 

proaktiiviseen aktorin, interaktiiviseen aktoriin, reaktiiviseen aktoriin ja passiiviseen 

aktoriin.  Proaktiivinen aktori toimii määrätietietoisesti, suunnitelmallisesti, 

ennakoivasti ja autonomisesti ja pyrkii reflektoimaan kokemuksiaan ja käsityksiään. 

Aktiivinen aktori pohdiskelee intensiivisesti mentorointitapaamisten välillä 

aikaisemmissa keskusteluissa esiin nousseita asioita ja ajatuksia. (Leskelä 2007,178.) 

Tämän tutkimuksen kautta on vaikea määritellä löytyikö proaktiivisia aktoreita. 

Havainnointia ja haastatteluja olisi pitänyt jatkaa määrällisesti enemmän ja pyrkiä 

määrittelemään ennen vertaismentorointiryhmän osallistumista tavoitteita omalle 

osallistumiselleen. Leskelän (2005) mukaan interaktiivinen aktori tuo itseä kiinnostavia 

aiheita aktiivisesti keskusteluun. Hän ei kuitenkaan toimi niin määrätietoisesti ja 

itseohjautuvasti mentoroinnin hyödyntämisessä kuin proaktiivinen aktori. Hän antaa 

mentorin vaikuttaa mentoroinnin kulkuun enemmän kuin proaktiivinen aktori. 

Interaktiivinen aktori on mentorin avustuksella valmis aktiivisesti reflektoimaan 

kokemuksiaan ja käsityksiään ja on valmis uudistamaan käsityksiään. Proaktiivisen 

aktorin tavoin, myös interaktiivinen aktori pohdiskelee mentorointitapaamisten välillä 

aiemmissa keskusteluissa esiin nousseita asioita ja ajatuksia. Tämän tutkimuksen 

havainnoinnin aikana oli huomattavissa, että useat aktorit ottivat puheenvuoron itselleen 

ja kuvasivat omia kokemuksiaan muille, reflektoiden. Mentor jakoi puheenvuoroja ja 

antoi palautetta kokemuksista ja ohjasi täydentävillä kysymyksillä. Interaktiiviset aktorit 

kertoivat omia kokemuksiaan oman asiantuntijuuden alueilta ja vertailemalla eri alojen 

tapoja toimia synnytettiin yhteistä ymmärrystä asioista ja tavoista toimia. Tämän 

keskustelun teki hedelmälliseksi se, että aktorit edustivat useita eri asiantuntijatahoja ja 

se, että aktorit olivat työhistorialtaan ja kokemuksiltaan erilaisia.  Interaktiivisena aktori 

toi itseä kiinnostavia aiheita esiin mutta ei toimi niin päämäärätietoisesti kuin 
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proaktiivinen aktori. Tavoitteet saattoivat heillä liittyä konkreettiseen tekemiseen, kuten 

mentoroinnin käyttämistä perehdyttämisen työvälineenä kuten opettajien 

perehdyttämistä uusiin tehtäviin, toimintoihin ja ylipäätään ammattiopistoon. He 

tunnistivat, että vertaismentorointi menetelmänä oli hyvä, mutta täysin sen 

käyttötarkoituksesta ei oltu varmoja. Reflektointi vertaismentoroinnin aikana näyttäytyi 

havainnoinnin aikana. Tässä tapauksessa enemmistö aktoreista toimi interaktiivisesti. 

Osoitettiin toisen kunnioittamista sillä, että annettiin muiden osallistujien kertoa 

omakohtaiset kokemukset ja vasta sen jälkeen osallistuttiin jo aloitettuun keskusteluun. 

Interaktiivinen aktori oli valmis uudistamaan käsityksiään ja tätä ilmeni usean aktorin 

haastattelussa. Usein oli joitain ennakkoluuloja asioihin, joista ei tiedetty tarpeeksi. 

Vertaismentorointitapaamisissa asiat jäsentyivät aivan toisella tapaa ja aktorit 

huomasivat muuttaneensa käsityksiään joistain asioista.  

Reaktiivinen aktori toimi usein mentorin aloitteesta tai mentorin 

ehdotuksen mukaisesti. Aktori ei ollut kovin oma aloitteinen, ja häneltä saattoi puuttua 

omia suunnitelmia, tavoitteita ja ideoita. Reaktiiviset aktorit eivät olleet oma-aloitteisia 

reflektoimaan toimintaansa yhdessä mentorin kanssa. He tarvitsivat toista aktiivista 

puolta, mentoria, jonka reflektoinnin ohjaustaidoista riippui, kuinka helposti reflektointi 

lähti liikkeelle ja kuinka syvällistä se oli. Määrällisesti tähän ryhmään kuului eniten 

aktoreita, yli 60 %. Aktorit osallistuivat jo aloitettuihin keskusteluihin kertoen omia 

kokemuksiaan ja reflektoiden toimintaansa. Tähän liittyi myös omien henkilökohtaisten 

tuntemusten jakaminen, merkittävää oli se, että luottamus jo muutaman tapaamiskerran 

jälkeen oli syntynyt ja uskallettiin kertoa omista henkilökohtaisista ongelmista ja 

haasteista työhön liittyen. Erityisesti jos aihe tai teema koettiin vieraaksi itselleen, 

silloin aktori oli usein hiljaa. Mentor aktivoi aktoreita omalla toiminnallaan ja 

ohjaustaidollaan kertomaan omia mielipiteitä ja kokemuksiaan kysymällä nimellä esim. 

”..mitä mieltä sinä olet tästä asiasta?” Hyväksi kuitenkin koettiin se, että tapaamisissa 

sai olla oma itsensä ja sai olla hiljaa jos halusi. 

Passiivinen aktori oli aktiivisesti läsnä ja osallistui 

mentorointikeskusteluun, mutta syystä tai toisesta ei panostanut mentoroinnin 

onnistumiseen. Sen lisäksi että passiivinen aktori ei itse ohjannut mentorointidialogia, 

hän ei antanut mentorillekaan mahdollisuuksia dialogien ohjaamiseen. On mahdollista 

että, pelkkä keskustelu ja puheenvarassa toimiminen ei ollut tälle aktorille hänen 

tapansa oppia.  
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Tapaamiset järjestettiin eri toimipaikoissa, se ei aiheuttanut kenellekään 

”kotikenttä” etua, vaan kaikki olivat tasavertaisessa asemassa. Myös siirtymää omasta 

toimipaikasta tapaamispaikkaan pidettiin tärkeänä, hetki ”nollata” päivän aiemmat 

tapahtumat ja siirtyä tulevaan jo ajatuksen tasolla, vaihtaa roolia. 

Vertaismentorointitapaamisten alussa ollut toinen siirtymä, kahvihetki, koettiin myös 

tärkeäksi, koska sen hetken aikana oli mahdollisuus jakaa sen hetkisiä tunteita ja 

tuntemuksia.    

Vertaismentorointiryhmä voi tukea opettajaksi kasvamisessa ja oman 

roolin löytämisessä. Teemat olivat valittu niin, että ne koskettivat kaikkien työtä jollain 

tapaa ja niistä oli jokaisella jotain sanottavaa. Tämän tutkimuksen mukaan oli hyvä, että 

teemat olivat ennakkoon mietitty ja näin jäsensivät tapaamisia. 

 
 

9.3.4 Yhteenkuuluvaisuuden tunne 
 
Vertaismentorointiryhmät kokoontuivat lukuvuoden aikana joka kuukausi. Alkuun 

käsiteltävät asiat liittyivät yleisiin teemoihin, ja kun ihmiset tutustuivat toisiinsa ja 

saivat luottamuksen, teemoja voitiin syventää. Vaikeista asioista voitiin puhua jos 

ryhmä tuntee toisensa ja kokee luottamusta toisiinsa. Vertaismentorointiryhmän 

tapaamisissa ryhmän ryhmäytymisen vaiheet vaikuttavat yhteisöllisyyden tunteeseen. 

Alussa kollegat olivat vieraita, jolloin keskustelu, ja toimiminen 

vertaismentorointiryhmässä rakentui paljon mentorin varaan. Ryhmäytymisen edetessä, 

ryhmään tutustumisen myötä, yhteisöllisyys alkoi näkyä. Yhteisöllisyyden tunne 

kuitenkaan ei synny hetkessä vaan vaatii aikaa.  

Yhteenkuuluvaisuuden tarve tuli esiin haastatteluissa, kun mentoroitavat 

pohtivat organisaation kokoa. Kun organisaatio kasvaa niin isoksi, ettei tunnista 

organisaatiosta kuin lähimmän itseään olevan piirin, tarvitaan jotain välittäviä 

”mekanismeja” tutustuakseen toisiin tai toisten työyhteisöön. Erityisesti 

yhteenkuuluvaisuutta kaivattiin silloin jos muutoksia oli ollut tai odotettavissa 

esimerkiksi seuraavasti: 

 

… ”kun tää organisaatiomuutos on alla, kun tää on tällänen pieni 
yksikkö…ja aika sisäänpäin kääntynyt piiri”…(Mies 35v.) 
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Yhteisöllisyyden tunne voitiin liittää ryhmään, mutta myös organisaatioon. 

Yksilölle yhteisyyden tunne voi alkaa siitä, että tuntee ja tietää organisaation ja siinä 

toimivia ihmisiä ja toimipisteitä. Vertaismentorointiryhmä kokoontui eri toimipisteissä 

ja näin ryhmä tutustui myös fyysisesti eri toimipisteisiin. Yhteisöllisyyden 

aikaansaamiseksi jokaisen yksilön tulee ymmärtää oman roolin tärkeys, sekä sen, että 

yhteisöllisyyteen liittyy me – henki, ei pelkästään yksilöllisyys, kuten eräs aktori kuvasi: 

 

”..oppii talon kokonaisuutena, mitä paremmin tunnen talon, sitä 
paremmin hoidan työni, tässä on sellaista rajankäyntiä, opiskelijan  etu. 
… tietää jo nyt että talo on iso, ja isoissa yksiköissä tehdään työtä yksin, 
jos halutaan kehittää niin antaahan tää mahdollisuuksia…”(Mies 28v.) 

 
 

9.4. 5 Vertaisuus ja tasa-arvoisuus 
 

Vertaisuus ilmeni vertaismentorointitapaamisissa mentoroitavien mielestä tasa-

arvoisuutena. Noviisit ja kokeneemmat olivat samalla tasolla, kukaan ei noussut 

kenenkään yläpuolelle tai jää alapuolelle, taustansa, työssäolovuosiensa tai ikänsä 

vuoksi. Vertaisuudesta käytettiin haastatteluissa kuvausta pomottamatta kohtaaminen, 

arvottamatta kohtaaminen eli osallistujilla oli yhtä paljon valtaa mutta myös vastuuta 

ryhmässä toimiessa. Vaikka lähestulkoon kaikki osallistujat vertaismentorointiryhmissä 

olivat vieraita toisilleen, ei se haitannut ryhmässä toimimista. Tapaamisissa vertaisuus 

koettiin helppoutena ottaa asioita esille tai kysyä toisten mielipiteitä. Voi olla jopa 

helpompaa kysyä vieraalta asioita kun taas esimerkiksi omassa yksikössä tutulta 

kollegalta, ei ole ennakkokäsityksiä tai ennakko-odotuksia asioita kuten kaksi aktoria 

asian ilmaisi: 

 

…”voithan sä mennä muutenkin kysyyn omassa yksikössä joltain mitä se 
on mieltä, jotenkin kun täällä (vertaismentorointitapaamisissa) ei ole liian 
tuttu niin, eikä samassa yksikössä uskaltaa kysyä kriittisemmin”…(Nainen 
43v.) 

 
 

…”vertaisuus on yksi tärkeä juttu kokonaisuudessa, kun ollaan kollega 
tasolla samassa veneessä, me ollaan kaikki opettajia, ja kaikilla on sama 
palkan maksaja…tälläsellä mentoroinnilla on valtavat voimavarat kun se 
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kuitenkin vaatii aika pienet resurssit, näin me voidaan auttaa ja jeesata 
toisiamme eteenpäin”…(Nainen 42v.) 
 
Vertaismentorointiryhmät olivat koottu niin, että mukana oli juuri 

opettajaksi tulleita ja pitkään opetustyössä toimineita. Eräs haastateltava ihmetteli, että 

mitä sellainen opettaja, joka on ollut työssä jo useita kymmeniä vuosia, saa tällaisesta 

toiminnasta. Vastaavasti useat haastateltavat (myös pitkään opetustyössä olleet) pohtivat 

oman osaamisensa ja näkökulmien ja verkoston laajentamista suurimpana antina. 

Haastatteluissa pohdittiin myös sitä seikkaa, että vertaisuus antoi mahdollisuuden oppia 

molemmille osapuolille (uusille työntekijöille ja jo pidempään talossa olleille). Vaikka 

se ei vielä takaa muutosta tai avartumista, eräiden aktoreiden sanoin: 

 

…”joistakin vaan huomaa, ketkä on urautuneet, että ne ei niin kuin näe 
sitä kokonaisuutta, vaan juuttuu siihen omaan reviiriinsä kun pitäis nousta 
katsomaan ylempään…(Nainen 35v.) 

 

…”itse koin kollegatasolla että ollaan samassa veneessä, vaikka me 
edustetaan eri yksiköitä, meidän työtehtävät on erilaisia mutta me ollaan 
kaikki ammattiopiston opettajia, sama palkanmaksaja”…(Nainen 42v.) 

 
 
 ”…paras asia on että oppipoika tietää keneltä kysyä”…(Mies 28v.) 
 

Kollegiaalisuus ja ymmärrys toisen työkaverin tekemisistä auttoivat 

ymmärtämään moniammatillista organisaatioita, sekä mahdollisesti hyödyntämään 

toisen asiantuntijuutta omissa haasteissa mutta myös antamaan omasta 

asiantuntijuudesta jotain toisen hyödyksi, kuten eräs aktori asian kuvasi: 

 

…”punainen lanka on mentorointi ajatuksen kehittämistä omassa 
päässään, että olisi valmiuksia toimia itse”…(Nainen 42v). 
 
 

 

Tasa-arvoisuus ryhmässä toimiessa oli oikeudenmukaisuutta ja ryhmässä olemisen 

mukavuutta. Jokainen koki olevansa yhtä tärkeä ryhmän jäsenenä kuin toinen, mutta 

ryhmänä tulee tunne, että jokaisella oli jotain annettavaa ja saatavaa ryhmästä. Vaikka 

ryhmään osallistui eri alojen asiantuntijoita, ei alojen erilaisuus vaikuttanut tasa-

arvoisuuteen tai arvojärjestykseen.  Esimiesasemassa toimiva ryhmän jäsen oli yhtä 
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tasa-arvoinen kuin muutkin, mutta tässä kohdassa viitattiin mentorin roolin tärkeyteen 

ohjatessa keskustelua: 

  

…”ne tuli kauheella kiireellä myöhässä tapaamiseen, niin sitä oikein ootti 
että niitten(jotka puuttuivat) laatu tästä vielä puuttui, jokainen toi sen 
oman laatunsa ja se oli sillä lailla kokonaisuus, sitä ajatteli niin kun 
kokonaisuutena”…(Nainen 35v.)  

 

...”ei ollut arvojärjestystä, oli reilu ja hyvä vuorovaikutus ryhmässä, ei 
ollut pomottavia eikä paikkaansa ottavia, oltiin vertaisia…oli 
esimiesasemassa olevia ja meitä perustekijöitä, jokainen sai laukoa 
sydämensä kyllyydestä mielipiteitään”… (Mies 28v.) 
 

 …”mentorin tärkein tehtävä on olla korvana”…(Nainen 28v.) 
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10 POHDINTA 

10. 1 Vertaismentorointi vastaa muutoksen haasteisiin  
 
 
Miksi vertaismentorointi on tärkeää? Kivisen (2009) mukaan toimintaympäristön 

muutokset ja aineettoman pääoman merkityksen lisääntyminen näkyvät parhaimmillaan 

organisaation kilpailuetuna. Organisaation kilpailuetu koostuu kilpailuetua tuottavasta 

tiedosta ja osaamista, jota ei lasketa kirjanpidon taseissa. Toimintaympäristön 

muutokset ovat olleet otsikoissa jo kauan, samoin ikärakenteen muutokset ja toiminnan 

verkostoituminen ovat olleet kestopuheenaiheita. Kuinka hiljainen tieto muuttuu 

organisaation tiedoksi ja kuinka verkostoidutaan entistä paremmin ja kestävämmin? 

Vertaismentorointi voi olla yksi työväline. Tiedonkäsityksen muutokset ovat myös 

tuoneet uusia haasteita henkilöstön kehittämiselle.  Tietoa ei enää ymmärretä stabiilina, 

lukittuina faktoina vaan muuttuvana ja joustavana rakenteena. Virkkusen (2002) 

mukaan osaaminen on muuttunut yhteisöllisemmäksi: osaamisen tuottaminen ja ylläpito 

on laajentunut yksilöiden ja pienten työyhteisöjen piiristä organisaatioiden ja 

organisaatioverkostojen toteuttamaksi. Osaaminen on laajentunut ajallisesti: painopiste 

on siirtynyt tietyn vallitsevan konseptin toteuttamiseen liittyvästä osaamisesta 

toimintatavan kehittämiseen ja kokonaan uuden osaamisen tuottamiseen. Tieto ja 

osaaminen ovat muuttuneet laadullisesti: on tapahtunut siirtymistä erillisten suoritusten 

ja osatoimintojen hallinnasta näitä yhdistävän perusratkaisun kehittämiseen. Vaikka 

Heikkisen ja Huttusen (2008, 203─204) mukaan mentorointia on arvosteltu, ettei se 

edistäisi ammatillisten käytänteiden uusintamista. Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta 

tilanne näyttää toiselta. Mentoroivat kokivat saavansa jotain sellaista, joka hyödyntää 

toiminnan kehittämisessä. Mentorointiryhmiin osallistuvat halusivat kuulla sekä 

kollegoiden arkipäiväisistä ongelmista että näiden ratkaisuista. 

 

10. 2 Lupa pysähtyä   
 

Vertaismentoroinnin tavoitteena voi olla esim. yrityksen kollektiivisen älykkyyden 

lisääminen. Isoherrasen (2005, 26─27) mukaan kollektiivisen älykkyyden käsitteellä 

tarkoitetaan sellaisia älyllisen toiminnan prosesseja, jotka ilmenevät pikemmin 
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yhteisöllisellä kuin yksittäisen toiminnan tasolla. Vertaismentorointiin osallistuneiden 

haastattelussa korostui myös työhön liittyvä kiire ja ajan riittämättömyys. Kollegoiden 

tapaaminen tapahtuu usein kahvi- tai lounaspöydässä, jolloin saatetaan vaihtaa 

näkemyksiä akuuteista asioista spontaanisti, mutta aika estää laajempien 

yhteistyöverkostojen syntymisen ja asioiden syvällisen prosessoinnin yhdessä. 

Vertaismentorointitapaamiset antoivat tähän aikaa, aikaa joka on varattu vaan tälle 

asialle. Eräs aktori kuvasikin tapaamisiin liittyviä omantunnon kysymyksiä niin, että 

aktorit voivat osallistua tapaamisiin ilman huonoa omaatuntoa, vaikka puhelin olisi 

kiinni pari tuntia. Henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja kyky oppia ovat keskeisiä 

organisaatioiden menestystekijöitä. Kyky ja halu jatkuvaan oppimiseen ovat 

välttämättömiä jokaiselle organisaatiolle työn uusista haasteista selvitäkseen. 

Vertaismentorointi puoltaa paikkaansa myös siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden 

pysähtyä pohtimaan asioita kiireen keskellä. Yhteiseen keskusteluun ja yhteiseen tiedon 

prosessointiin ei ole mahdollisuutta. Taloudellisesti tiukkana aikana moniammatillinen 

yhteistyö jää usein vähäiseksi, vaikka erityisesti silloin sitä tarvittaisiin. 

Moniammatillinen yhteistyö tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia suunnitella työtä 

uudelleen ja ottaa käyttöön uusia yhteistyön välineitä, joilla kiirettä voidaan pyrkiä 

helpottamaan. 

Osaamisen kehittämisen tulee olla strategialähtöistä, suunnitelmallista ja 

johdonmukaista. Työyhteisö ei ole tuloksellinen ja hyvinvoiva, jollei sitä kehitetä.  

Bourdieun loi käsitteen sosiaalinen pääoma, sen mukaan pääoma perustuu jonkin 

ryhmän tai verkoston jäsenyyteen. Sosiaalinen pääoma on tulosta jatkuvasta aikaa ja 

energiaa vaativasta työstä ja investoinneista verkoston puitteissa. (Rinne, Kivirauma & 

Lehtinen 2005, 183). Tässä tutkimuksessa verkoston jäsenenä oleminen, ryhmässä 

oppiminen ovat investointeja omaan osaamiseen ja verkoston omaamiseen. Pääomaa 

yrityksille on myös se inhimillinen pääoma joka tulee esiin työntekijöiden osaamisena 

ja ajattelemisena.  

Yleensä mentoroinnissa ei ole ennalta määrättyä teemaa tai toimintaa 

rajoittavaa aihepiirimäärittelyä (esim. Leskelä 2006, 168) vaan teemat nousevat 

tapaamisissa. Tutkittavassa vertaismentorointiryhmässä oli tapaamiset teemoitettu 

etukäteen ja näin ollen tapaamiset olivat ennakkoon jäsennetty.  Teemat nousivat 

strategiasta, näin ollen jokaisen työssä näkyvät painopisteet sai valita kun valitsi 

vertaismentorointiryhmän mihin osallistuu aktorina. Teemat, joita käsiteltiin 

vertaismentorointitapaamisissa, saivat hyvää palautetta, ne koettiin jäsentävän 
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tapaamisia ja teemoihin liittyvät asiantuntija-aloitukset koettiin hyväksi. Teemojen 

sisältö liittyi kaikkien mentoroitavien työhön tavalla tai toisella. Henkilöstön 

kehittämisen kannalta teemat kytkeytyivät strategisesti tärkeisiin asioihin tai 

painopisteisiin. Eräiden haastateltujen mielestä tapaamisten välissä olisi voinut jokainen 

itse käsitellä tulevaa teemaa, lukemalla tai ottamalla muutoin etukäteen selvää asiasta. 

Näin olisi varmistettu riittävä lähtötieto ja osallistujat olisivat ehkä osanneet kysyä tai 

kommentoida paremmin. Teemojen kautta keskustelu koettiin syvällisemmäksi ja 

eteenpäin vieväksi. Eikä keskustelu jäänyt kahvipöytäkeskustelun tasoiseksi. 

Kuten Veijola (2004, 31─32) toteaa, että on tärkeä vertailla 

ammattitaitojaan ja löytää yhteisen osaamisen alueet, sekä tunnistaa erityistiedot ja – 

taidot. Ryhmän keskusteluissa, havainnoissa ja haastatteluissa korostui 

moniammatillisuuden tärkeys vertaismentorointitapaamisissa. Veijola (emt.) korostaa 

myös sitä, että moniammatillisessa yhteistyössä on oltava aikaa keskustella ja hakea 

yhteisesti jaettua näkökulmaa. Vuorovaikutuksessa oli mahdollisuus keskustelulle, ei 

pelkästään vertailulle, kuinka asiat olivat ratkaistu eri toimipisteissä, eri tiimeissä ja eri 

ammattiryhmissä. Moniammatillisen uuden tiedon luomisen keskeinen edellytys on 

rajapinta, kohtaaminen oppimisen tilassa, jossa voidaan dialogissa luoda yhteinen, jaettu 

ymmärrys yhteistyön pohjaksi. (Tynjälä, Nikkanen, Volanen & Valkonen 2005, 31).  

Hyvä käytäntö on prosessi, joka liittää yhteen eri ammattihenkilöiden 

osaamisen, yhteistyötarpeen ja kulttuurin. Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen 

asiantuntijat vastaavat oman alansa erityisosaamisesta. Kaikkien on tärkeää vertailla 

ammattitaitojaan ja löytää yhteisen osaamisen alueet sekä tunnistaa omat erityistiedot ja 

– taidot. Keskeistä yhteistyössä on jatkuva vuorovaikutus ja tarkoituksenmukaisuus. 

Moniammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella työyhteisön sisäisenä toimintamallina, 

jossa eri tavoin kouluttautuneet henkilöt tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön 

luoden samalla uutta osaamista. Moniammatillisessa yhteistyössä on oltava aikaa 

keskustella ja hakea yhteisesti jaettua näkökulmaa asioihin. (Veijola 2004, 31─32.) 

Moniammatillisuus antaa näkökulmia omaan työhön. Vertaismentorointiryhmässä 

voitiin myös jakaa hyviä kokemuksia ja oppia toisilta. Haastatteluissa tuli esiin myös se, 

kuinka oli helppo lähteä vertaismentorointiryhmään mukaan kun ei tuntenut osallistujia 

ennakkoon.  Onnismaa (2007, 110─111) pohtii tätä samaa asiaa moniammatillisen 

yhteistyön etiikkana. Moniammatillisen yhteistyön hankauskohta voi olla eri 

ammattiryhmien näkyvä tai pinnanalainen kiistely siitä, kenellä on oikeus määritellä 

eriin tulevat ongelmat. Ennakkoluulot tai suoranainen toisen ammattiryhmän 
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väheksyminen ei ole harvinaista. Puhuminen itse kunkin kokemasta huolesta 

objektiivisen ongelman sijaan voi poistaa yhteistyön esteitä. Moniammatillinen 

yhteistyö tukee yksilöä jos jokainen voi olla sekä antavana että saavana osapuolena. Jos 

jokainen löytää lisävoimavaroja sekä oman osaamisensa täydennystä ja jos 

tiimiytyminen tuo monipuolisuutta energisoivassa ja turvallisessa muodossa. (Onnismaa 

2007, 111.) Moniammatillinen vertaismentorointiryhmä edesauttaa näkökulmien 

laajentumista.  Useat mentoroitavat pohtivat samanlaisia ongelmia, haasteita työssään, 

alasta riippumatta. Vertaismentorointiryhmä oli hyvä paikka jakaa kokemuksia ja 

hyviksi koettuja ratkaisuja. Samalla osallistujat huomaavat, että eivät ole yksin 

ongelmien kanssa, vaan aina on joku jonka kanssa asiat voi jakaa. Erilaisten ammattien 

tuomat haasteet tulivat myös näkyviin tapaamisissa ja käsiteltyjä asioita voi peilata 

omaan työhönsä. Vaikka tapaamisissa asioiden käsittely saattoi jäädä kesken, se ei ole 

välttämättä huono asia. Päinvastoin, silloin prosessi jatkuu kun käsitellyt asiat eivät ole 

”valmiita”. 

Taloudellinen näkökulma vertaismentorointiin oli se, että annettu 

aikaresurssi oli satsaus. Osallistuminen vertaismentorointiin voi tapahtua työaikana, 

työhön voidaan saada sijainen siksi aikaa kun on tapaamisissa. Tästä syystä oli 

luontevaa, että tapaamisilla on jokin teema ja tavoite. Se antoi myös ryhtiä tapaamisille 

ja pitää fokuksen keskusteluissa.  

 
 

10. 3 Ryhmässä toimimiseen vaikuttavia tekijöitä 
 

Mentorina ei voi toimia esimies, koska se voi aiheuttaa rooliristiriitoja esimies-

alaissuhteissa. Myös muut mentoroitavat kokivat ristiriitaa, jos joukossa oli mukana 

esimies- alaissuhteessa olevia. Vaikka yksi haastateltava ilmoittikin valinneensa ryhmän 

sen vuoksi, että oma esimies toimi mentorina. Hän totesi ryhmän tapaamisten jälkeen, 

hän valitsisi toisin, jos tekisi valinnan uudelleen.  Mentorin rooli pidettiin yleensä ottaen 

selkeänä, roolia kuvattiin puheenjohtajaksi, ohjaajaksi tai viitoittajaksi. Mentorin rooli 

oli tärkeä myös silloin, kun ryhmässä oli dominoiva tai useita dominoivia henkilöitä. 

Mentorilla tulisi olla valmiuksia puuttua ja keskeyttää liian dominoiva henkilö. Jos tätä 

ei tapahdu, lopputuloksena voi olla ryhmän muiden jäsenten turhautuminen, jopa 

ryhmästä luopuminen. Hienotunteisuus toiminnassa oli avainasemassa. 
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Ryhmän koko toisen ryhmän osalta oli liian suuri (16 henkilöä), vaikka 

kaikki jäsenet eivät olleet aina paikalla. Ihanteellinen ryhmäkoko näyttäisi olevan noin 

6-8 mentoroitavaa. Ryhmän kokoonpanoa olisi hyvä rajata niin, että ryhmän henkilöistä 

on maksimissaan vain kaksi samasta toimipaikasta. Näin varmistetaan se, että ryhmässä 

kaikki tuntevat toisensa, mutta toisaalta ryhmän sisälle ei tule toista ryhmää. Asiat, joita 

käsitellään tapaamisissa, pitäisi käsitellä riittävän yleisellä tasolla, minkä vuoksi on 

hyvä rajoittaa ryhmän jäsenien määrää toimipaikoittain.  

Vertaismentorointiryhmien tapaamisissa voisi hyödyntää eri menetelmiä, 

jotta keskustelu ei olisi ainoa tapa työskennellä. Eri menetelmien avulla on mahdollista 

saada uusia näkökulmia mentoroitavista ja käsiteltävistä asioista. Tärkeää on kuitenkin 

huomioida, että menetelmät eivät ole pääosassa tapaamista vaan tukevat asian 

käsittelyä. Erilaisten menetelmien käyttö vaatii mentorilta rohkeutta ja kokeilunhalua. 

Huumorilla oli huomattava merkitys, sitä oli jokaisessa tapaamisessa läsnä ja se kevensi 

tunnelmaa, yhdisti ihmisiä ja vapautti keskustelua.  Huumori kuten vitsit tai 

ajattelemattomat lausahdukset olivat kuitenkin kaksiteräinen miekka, huolimattomasti 

käytettynä ne saattavat kääntyä itseään vastaan. Tällaisia tilanteita ei havainnoinnin 

aikana kuitenkaan esiintynyt. Havainnoinnissa ei havainnoitu esimerkiksi eleitä ja 

ilmeitä, koska havainnoija ei nähnyt riittävän hyvin kaikkia vertaismentorointiin 

osallistuvia henkilöitä. Katsekontakti oli tiivis, muut aktorit kääntyivät puhujaan päin ja 

näin ilmaisivat oman kiinnostuksensa. Osa aktoreista elävöitti omaa asiaansa 

piirtämällä, kirjoittamalla tai esittämällä asiansa metaforien avulla.  

Opettajan työssä tarvitaan osaamisen lisäksi tietämystä, joka liittyy 

esimerkiksi toimintaympäristöön kuten yhteistyöhön liittyvää osaamista. Huomattava 

osa tästä osaamista on niin sanottua hiljaista tietoa, jota ei ole helppo ilmasta 

sanallisesti. Hiljainen tieto ei välttämättä aina ole yhteydessä ikään, vaikkakin 

kokemuksen ja hiljaisen tiedon yhdistäminen nostaa vahvasti esille myös 

aikaperspektiivin ja ikänäkökulman. Mikäli viisaus ja hiljainen tieto nähdään saman 

asian eri puolina, niin silloin voidaan ajatella, että hiljainen tieto syntyy samalla tavoin 

kuin yksilön viisauskin. Viisauden lähtökohta onkin lähinnä siinä, kuinka yksilö pystyy 

oppimaan kokemuksistaan. (Moilanen, 2008. 237─238). Erityisesti haastatteluissa 

mentoroitavat tunnistivat hiljaisen tiedon merkityksen ja sen tärkeyden, mutta myös sen 

että ”kaikkea” hiljaista tietoa ei kannata siirtää. Tieto voi olla aikaan sidottua ja näin 

menettää merkityksensä.  
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Vertaismentorointitapaamisissa opettajan asiantuntijuutta tartutettiin 

yhteisen reflektoinnin ja keskustelun avulla. Onnismaan (2008, 128) mukaan 

organisaatioiden toiminta näyttää usein perustuvan suoraviivaiseen ja tehokkaan 

tuntuiseen ongelmanratkaisumalliin: annetaan tietyt lähtökohdat, työt jaetaan osiin ja 

aikataulutetaan, ja lopputulos tiedetään jo ennakolta. Kuitenkin käytännön tilanteet ovat 

usein monimutkaisia, ja uusia tapoja toimia syntyy ihmisen toiminnassa ja 

vuorovaikutuksessa. Ongelman voi usein ymmärtää vasta kun se on ratkaistu tai se on 

muuttunut toiseksi.  

Vertaismentorointitapaamiset koostuivat dialogeista. Dialogit olivat 

mentoroitavien omia tulkintoja elämästään ja työstään. Mentori ja mentoroitavat oppivat 

aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja se tekee vertaismentoroinnista helpon tavan 

omaksua uusia tapoja toimia, vertailla omia ja muiden tekemiä ratkaisuja eri haasteisiin. 

Haastatteluissa tuli esiin useissa eri haastatteluissa kuinka mentoroitavat kokivat 

ryhmään kuulumisen ja keskusteluihin osallistumisen helppona, tämä rajapinta 

mahdollistaa uuden tiedon syntymisen. Kuten Heikkinen ja Huttunen (2008, 209) 

viittaavat, että dialogi on liikkeellä olemista, dynaamista, eteenpäin virtaavaa. Dialogin 

osapuolet eivät itsekkään kokonaan tajua sitä, miten dialogi etenee, vaan keskustelu vie 

mukanaan näennäisen sattumanvaraisesti uusiin ideoihin ja mielen maisemiin. 

Haastattelussa useat mentoroitavat kokivat dialogisuuden moninaisuuden siten, etteivät 

itsekkään heti siinä samassa tilanteessa ymmärtäneet asian moninaisuutta mutta 

jälkeenpäin syntyi ymmärrys. 

 
 

10. 4 Tutkimuksen luetettavuus 
 

Heikkilän (2008, 29─30) mukaan hyvä tutkimus on onnistunut, jos sen avulla saadaan 

luotettavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimus tulee tehdä rehellisesti, 

puolueettomasti ja niin, ettei vastaajille aiheudu haittaa. Vaikka osittain tutkitut 

havainnot käsiteltiin määrällisen tutkimuksen apuvälinein, oli kuitenkin pääasiallinen 

tutkimustapa laadullinen. Eskola ja Suoranta (2008, 203) kutsuukin kvalitatiivisen 

aineiston käsittelyohjelmia analyysiohjelmiksi tai aineistonhallintaohjelmiksi. Ehkä raja 

laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä on hämärtymässä. Tutkimuksen 

pätevyyttä voidaan tarkastella kysymyksellä, selvittikö tutkimus sitä, mitä 

tutkimuksessa mitattiin. Tässä tutkimuksessa ei mitattu määrällisesti mitään, mutta 
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havainnot käsiteltiin määrällisesti, menetelmänä se sopi hyvin tarkentamaan 

havainnoijan havaintoja ja antamaan määriä sekä keskiarvoja havainnoista. Eskola ja 

Suoranta (2008, 208) toteaa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 

analyysivaihetta ja luetettavuuden arviointia ei voida erottaa toisistaan yhtä jyrkästi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Toiseksi menetelmien vertailua vaikeuttaa erilainen 

kieli: määrällisen tutkimuksen metodisäännöt muodostuvat varsin erilaisesta sanastosta 

kuin laadullisen tutkimuksen. Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollisuus kulkea 

paljon vapaammin edestakaisin aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja 

tutkimustekstin välillä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Eskolan ja Suorannan 

(2008, 210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri 

onkin tutkija itse. Käytetyt tutkimusmenetelmät tukivat tutkimuksen puolueettomuutta.  

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2006, 217) mukaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Menetelmät jotka 

valittiin, on valittu sen vuoksi, että näillä menetelmillä saataisiin asioista 

mahdollisimman hyvä ja selkeä kuva. Tutkimus voitaisiin todentaa myöhemmin 

tekemällä seuraavina vuosina vastaavanlainen tutkimus. Uskoisin, että samansuuntaisia 

lopputuloksia tulisi myös silloin, vaikka itse tutkija vaikuttaa lopputulokseen, millaisia 

asioita tutkija nostaisi tutkittavaksi ja millainen ymmärrys tutkijalla asiasta olisi. On 

vaikea kuvitella millä muulla menetelmällä voisi mitata kokemuksia kuin käytetyillä 

menetelmillä. Koska tutkimuksessa käytettiin kahta eri menetelmää, luotettavuus 

paranee. Havainnointi toteutettiin osaksi sen vuoksi, että tutkija pääsi tutustumaan 

ryhmään ja tutustuttumaan itsensä ryhmäläisille ja näin mahdollisesti madaltamaan 

kynnystä mentoroivien ilmoittautumiselle teemahaastatteluun. Haastatteluihin käytettiin 

aikaa vajaasta tunnista aina 1.5 tuntiin per haastateltava. Koska haastattelupaikka oli 

joka kerta sama, ei häiriötekijöitä ollut juuri lainkaan. Tutkijan oma itsearviointi 

tilanteesta vaikuttaa jokaisessa haastattelussa, mutta yhteenvetoa tehtäessä oli helppoa 

palata litteroituihin haastatteluihin ja havainnoinnissa kirjattuihin muistiinpanoihin. 

Haastattelut nauhoitettiin ja tuloksia tehtäessä oli hyvä palata haastatteluihin ja kuulla 

yksityiskohtaisia vastauksia puhetyyleineen, huumoreineen tai kysymyksineen. Näin 

tilanne palautui elävästi mieleen.  
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10. 5 Eettisyyden näkökulma tutkimukseen ja tuloksiin 
 

Tutkimuksissa yksityisyyden kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että ihmisillä itsellään 

tulee olla oikeus määrittää se, mitä tietojaan he tutkimuskäyttöön antavat. Sekä sitä, että 

tutkimustekstejä ei saa kirjoittaa niin, että yksittäiset tutkittavat olisivat tunnistettavissa. 

Ihmiset antavat yleensä tutkimustarkoitukseen itseään koskevia tietoja, mikäli he 

hyväksyvät tutkimuksen ja sen tavoitteet. (Kuula 2006, 64.) Havainnointimateriaalia 

kerätessä ryhmän mentor oli etukäteen kysynyt ryhmän hyväksynnän havainnoitsijalle. 

Havaintojen jälkeen tehtiin haastattelut ja haastattelija haastatteli sellaisessa paikassa, 

joka oli rauhallinen ja ei tullut häiriöitä eikä kukaan haastateltu tavannut toistaan. 

Haastatteluja tehdessä haastattelija huomasi joidenkin kysymysten kohdalla, että ne olisi 

voinut muotoilla toisin. Tämä asia parantui haastattelujen myötä, kun tuli kokemusta 

myös siitä, missä järjestyksessä kysymyksiä ja teemoja kannattaa läpikäydä. Korostin 

haastattelun alussa, että kysymysten vastukseksi riittää oma mielipide, kokemus 

kysyttävästä asiasta. Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Pyrin 

myös siihen, että haastateltava saa sanoa asiansa ilman minun johdattelua, tämä asia 

parani haastattelujen myötä. Harjoittelun tuloksena pystyi sietämään ns. hiljaisia hetkiä, 

eikä heti kysynyt tukikysymyksiä vaan antoi haastateltavan pohtia vastaustaan. 

Haastateltavat antoivat rehellisiä vastauksia, luottaen anonymiteettiin. Kerroin myös 

niin havainnointia tehdessä kuin haastatteluja tehdessä, että materiaali hävitetään työni 

valmistuessa. Eettissyyttä halusin korostaa myös sillä, että tutkimuksesta tehty artikkeli 

lähetettiin kaikille haastatelluille yksitellen sähköisesti. Näin kukaan ei pystynyt 

näkemään sähköpostin jakelulistasta muita haastateltuja.  

Teemahaastattelujen alussa haastattelija kertoi aktoreille tutkimuksen 

tarkoituksesta, haastattelun etenemisestä ja korosti anonyymiuden säilymistä ja 

haastattelijan salassapitovelvollisuutta. Haastattelujen alussa myös kysyttiin suostumus 

haastattelun äänittämiseen sekä kerrottiin, miten aineiston tulokset käsitellään. Aineisto 

tullaan hävittämään pro gradu -työn valmistumisen jälkeen. Kuula (2006, 34─35) esitti 

kriteereitä ja neuvoja hyvälle tieteellisille käytännöille, näitä on pyritty noudattamaan 

tässä tutkimuksessa ja työn tekemisessä. Käytännöt ovat mm. sitä että pyrkii 

noudattamaan rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta. Myös raportoinnissa on 

pyritty suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan yksityiskohtaisesti.  

Tutkimukseen osallistuneet, myös ne joita ei haastateltu, saivat 

yhteenvedon tutkimuksen tuloksista ja haastatelluille lähetettiin työstä tehty yhteenveto. 
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Yksityisyyden suoja pyrittiin pitämään läpi tutkimuksen. Tutkimuksen hyödyllisyys ja 

käyttökelpoisuus sekä tuloksien kautta saadut kehittämiskohteet auttavat toiminnan 

suunnittelussa tulevaisuudessa. Tutkimuksesta on ollut jo nyt paljon hyötyä 

vertaismentorointi toimintaa kehitettäessä ja sekä toiminnan laajentamisessa. 

Vertaismentoroinnin myönteisen vastaanoton myötä on todistettavaa, että tällainen 

toiminta on kannattavaa. 

 

 

10. 6 Tulosten käytettävyys ja jatkotutkimusaiheita 
 

Tutkimuksen tuloksena vertaismentorointia laajennetaan koskemaan suurempaa joukkoa 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Syksyllä 2010 kuntayhtymään liitetään 

lukiokoulutus, joten se on luonteva jatkumo toiminnan kehittämisessä. 

Kokonaisvaltaiseen henkilöstönkehittämiseen liittyvää vertaismentorointia kehitetään 

tulevaisuudessa systemaattisemmin ja uusi opettajien täydennyskoulutusta tukeva 

Osaava-ohjelma mahdollistaa uusien mentoreiden kouluttamisen hankerahoituksella. 

Ilmiön tarkastelua tullaan jatkamaan. Vertaismentorointi antaa uusia tutkimuksen 

näkökulmia esimerkiksi luomalla omia ryhmiä sellaisille opettajille jotka ovat jäämässä 

osa-aika eläkkeelle. Heille ryhmä voi tarjota vertaistukea elämän muutokseen ja uusia 

sisältöjä arkeen. Uusien opettajien perehdyttämisen lisänä vertaismentorointi toimii 

hyvin, myös sitä näkökulmaa voisi syventää ja terävöittää tutkimuksen avulla. 

Mentoroinnista on juuri valmistunut väitöstutkimus joka valottaa lisää tätä 

mielenkiintoista ilmiötä. Verme- hankeen kirja, jossa on myös tästä tutkimuksesta 

artikkeli, ilmestyy kesällä 2010. Kirja sisältää ensimmäisiä tutkimuksia 

vertaismentoroinnista Suomessa. 
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LIITE 1: Tutkimuslupa 
 

Tutkimuslupa 

Teen Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen laitokselle Pro Graduani 
tarkoituksena tehdä tutkielma Jyväskylän ammattiopiston 
vertaismentoroinnista. Tarkoituksena selvittää kokemuksia 
moniammatillisesta vertaismentoroinnista. 
 
Pyydän saada luvan haastatella ja havainnoida S.Ihatsun ja T.Roivaisen 
mentorointiryhmiä. Haastattelut ja havainnot ovat luottamuksellisia. 
 
 
 
 

 

 

____ Suostun tutkimukseen ____ En suostu tutkimukseen 

 
__________________________________________ 
 
Rehtori Kirsti Kososen allekirjoitus 
 
 
 
 
 
Jyväskylässä _____/______2008 
 
 
______________________ _________________________________ 
Pro Gradun tekijä Minna Ahokas 
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LIITE 2: Teemahaastattelun runko 
 
 
Haastattelijan taustatiedot 
oma esittely+ haastattelun tarkoitus, 
luottamuksellisuus, anonyymius 
 
Haastateltavan taustatiedot 
nimi ja ammattinimeke,  
työssäolo historia tässä organisaatiossa,  
ikä 
aiempia kokemuksia vertaismentoroinnista 
 
Motiivit, odotukset ja kokemukset 
millaisia odotuksia vertaismentoroinnista 
miksi lähti mentorointiin mukaan 
millaisia tavoitteita asetti vertaismentorointiin 
millaisia odotuksia vertaismentorointiryhmästä 
mitä halusit oppia 
mikä oli mielestäsi keskeistä vertaismentoroinnissa miten kuvaisit omaa aktiiviisuuttasi 
vertaismentoroinnin aktorin roolissa 
 
Vertaismentoroinnin toimivuus / toimimattomuus 
miten vertaismentorointiryhmässä toimiminen on vaikuttanut työhösi vai onko 
vaikuttanut 
mitä positiivisia asioita vertaismentoroinnin kautta on tullut 
onko aiheita mitä et haluaisi keskustella vertaismentorointitapaamisissa,  
mikä on ollut vertaismentoroinnin paras anti 
vertaimentorointi tapaamisten teemojen sopivuus 
kuinka kehittäisit vertaismentorinti toimintaa 
kuinka kehittäisit omaa toimintaasi aktorina 
 
Moniammatillisuus  
hyvät puolet ja kehittämiskohteet moniammatillisesta ryhmästä 
asiantuntijuuden ilmeneminen vertaismentorointitapaamisissa 
mitä koet saaneesi ammatillisesti vertaismentoroinnissa 
 
Vuorovaikutus 
kuvaile vuorovaikutusta ryhmässä  
kuvaile ilmapiiriä; oliko suhde välitön ja luonteva heti alusta asti 
millainen luottamus ryhmässä on 
oliko dialogi vertaismentorointiryhmässä avointa 
toitko omat ajatukset esille tapaamisissa 
vastaanotitko uudet näkemykset 
olitko aktiivinen 
 
Vertaisuus mentorointitapaamisissa 
olisiko ollut helpompi toimia ”vieraiden” kanssa kuin vertaisten 
vertaisuuden tasot: kokeneempi- noviisi: miten se näyttäytyi? 
tasa-arvoisuus vai epätasa-arvo vertaisuudessa 


