
opas vertaismentoroinnista
työpajoille

Mentori on
kuin kameleontti



2

mentori on kuin kameleontti - opas vertaismentoroinnista työpajoille, 2018

kirjoittajat: Katja Kumpulainen, Ulla-Maija Koivula, Anna Korhonen
taitto ja kuvaajat: Annukka “Nukka” Repo
kannen kuvitus: Eetu Haverinen
piirroskuvat: Terhi Ahola
julkaisija: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

ISBN 978-951-609-909-8 (nide)

isbn: ISBN 978-951-609-910-4 (verkkojulkaisu)     Julkaisu on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston tuella.

mentorointivalmennuksessa mukana
olleet yhdistykset

Silta-Valmennusyhdistys ry
Nauha ry
Jakamisen paikka ry
ViaDia Pirkanmaa ry
Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry
Kuntoutuspolku ry

2



3

Sisältö

Mentoroinnin tavoite  ���������������������������������������������������������������������� 6 
Vertaismentorointi  ��������������������������������������������������������������������������� 7 
Lähikäsitteet  �������������������������������������������������������������������������������������� 8 

1. johdanto

2. mentorointivalmennus pÄhkinÄnkuoressa

3. mentorin taitoja

Valmennusohjelma  ������������������������������������������������������������������������ 11 
Valmennuspedagogiikka  �������������������������������������������������������������� 13 
Valmennuksen tavoitteiden toteutuminen  ����������������������������� 14 
Valmennus työpajan arjessa  ������������������������������������������������������� 16 

Itsetuntemus  ����������������������������������������������������������������������������������� 19 
Temperamentti  �������������������������������������������������������������������������������20 
Tunneyhteyden ja luottamuksen rakentaminen  �������������������22 
Samauttaminen  ������������������������������������������������������������������������������23 
Vuorovaikutustyylit  �����������������������������������������������������������������������24 
Nonverbaalinen ja verbaalinen viestintä  ���������������������������������26 

6. vertaismentoroinnin toteuttaminen työpajoilla

4. ohjaustaidot

5. ryhmÄn ohjaustaidot

Motivoiva kohtaaminen  ����������������������������������������������������������������29 
Ohjaustyylit  �������������������������������������������������������������������������������������30 
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen  ��������������������������32 
Palautteesta oppiminen  ���������������������������������������������������������������34 
Mentorina kehittyminen  ��������������������������������������������������������������36 

Lämppärit  �����������������������������������������������������������������������������������������39 
Hiljainen aivoriihi  ����������������������������������������������������������������������������40 
Ideapizza  ������������������������������������������������������������������������������������������ 41 

Mentorointi pysyväksi käytännöksi �������������������������������������������43 
Mentorointisuunnitelma  ��������������������������������������������������������������44 
Mentorointisopimus (malli)  ���������������������������������������������������������45
Vertaismentorin roolit ja tehtävät ��������������������������������������������������46 
Työpajojen palautetta mentoroinnista  ������������������������������������48 
Vertaismentoroinnin askeleet  ����������������������������������������������������50



JOHDANTO

"Kun Ithakan kuningas Odysseus lähti Troijan sotaan, hän jätti 
talonsa luottoystävänsä Mentorin hoitoon. Mentorin tehtävänä 
oli myös huolehtia Odysseuksen pojasta Telemakhoksesta ja 
toimia hänen opettajanaan, neuvojanaan ja ystävänään."

Antiikin jäljillä ollaan edelleen…�

4



5

Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti työpajoille, työpajaohjaajille ja 
vertaismentoreille� Sen tavoitteena on koota yhteen keskeinen tieto 
mentoroinnista ja vertaismentoroinnista sekä sen toteuttamismahdolli-
suuksista työpajaympäristössä� Oppaaseen on koottu menetelmävink-
kejä mentorina toimimiseen ja kehittymiseen sekä mentorointitoiminnan 
toteuttamiseen�  Oppaan tiedot ovat sovellettavissa missä tahansa ver-
taismentorointia toteuttavassa tai sitä suunnittelevassa organisaatiossa� 
Opiskelijat ja mentorointikouluttajat voivat myös hyödyntää opasta�   

”Mentori – se on kuin kameleontti”, kuvasi eräs mentorointivalmennuksen 
osallistuja� ”Se vaihtaa väriä aina ympäristön mukaan�”

johdaNto

Johdanto

Katja Kumpulainen

Ulla-Maija Koivula

Anna Korhonen

Tampereella, 25 tammikuuta 2018

LUE LISÄÄ BLOGISSA:
https://tuttu6aika�wordpress�com

”voisihan työpajalla toimia sitenkin, että me vähän vanhemmat voisim-
me auttaa noita nuoria� Että olla vähän niin kuin mentorina", pohdiskeli 
eräs työpajalainen Tampereella keväällä 2016 TUTTU-6Aika -hankkeen 
tulevaisuuspajassa� Hankkeessa tavoitteena oli työllisyyspalvelujen ke-
hittäminen yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden, työnantajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa� Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa 
tuli ilmi eräänlainen "kohtaanto-ongelma"� Työpajan aloittava uusi asia-
kas oli vähän eksyksissä ja kokeneempi pajalainen ei välttämättä löytä-
nyt omaa rooliaan tai mielekästä tekemistä�  

Hankkeessa ideana oli kokeilla uusia toimintamuotoja työllisyydenhoi-
dossa, joten miksei vaikka mentorointia työpajalla� Päätettiin tarttua asi-
akkaan esittämään ideaan ja pyydettiin asiasta kiinnostuneita työpajoja 
mukaan� Yhteistyössä kehitettiin lyhyt mentorointivalmennus, johon 
liittyi käytännön vertaismentoroinnin pilotointi työpajoilla� Ensimmäi-
seen valmennukseen keväällä 2017 osallistui 12 henkilöä ja kuusi työ-
pajaa� Toinen valmennus järjestettiin syksyllä 2017 ja siihen osallistui 13 
henkilöä ja kuusi työpajaa�  

Mentorointi sekä ilahdutti että hämmensi� Osallistujat antoivat hyvää 
palautetta ja innostuivat sekä kehittymään itse että kehittämään työpa-
jojensa toimintaa� Hämmennystä aiheutti välillä se, mikä mentorin rooli 
on tai mitkä hänen tehtävänsä voivat työpajalla olla� Voiko mentorina 
voimaantua liikaa? Sotkeutuvatko työntekijän ja mentorin roolit?

https://tuttu6aika.wordpress.com


6

LÄHTEET:
Isotalo, Merja (2010): Mentorointiopas, Akavan Eritysalat�
Kupias Päivi & Salo Matti (2014): Mentorointi 4�0, Talentum�
Toljamo Maisa, Koponen Elina ja Koivisto Riitta (2011): Pieni opas muistimentorille , Suomen dementiahoitoyhdistys
Toom Auli, Onnismaa Jussi ja Kajanto Anneli (2008): Hiljainen tieto, tietämistä, toimimista ja taitavuutta, Kansanvalistusseura�

meNtoroINtI

mentoroinnin avulla on mahdollista kehittää työtä ja vahvistaa 
osaamista� Sen avulla on saavutettu myönteisiä vaikutuksia niin or-
ganisaatioille kuin työntekijöille� Mentorointi auttaa uusia työnteki-
jöitä pääsemään sisälle työhön ja työyhteisöön� Lisäksi sillä on posi-
tiivisia vaikutuksia yhteistyöhön, työssä jaksamiseen ja työn laatuun� 
Mentorointi mahdollistaa hiljaisen tiedon hyödyntämisen ja edistää 
elinikäistä oppimista� 

Mentorointi on aina vuorovaikutusta ja parhaimmillaan siitä hyötyvät 
molemmat osapuolet� Mentorointisuhde voi antaa mentorille mahdolli-
suuden oppia asioita yhdessä aktorin (mentorointisuhteessa oleva ko-
kemattomampi osapuoli) kanssa ja voi auttaa aktoria verkostoitumaan 
työyhteisöön paremmin� Mentorointi voi olla kaikkien saavutettavissa, 
koska se ei vaadi suuria resursseja�

Mentorilta edellytetään suhteen onnistumisen kannalta tärkeitä taitoja, 
kuten sisältöosaamista, vuorovaikutustaitoja ja ohjausosaamista�

Mentoroinnin tavoite

mentori voi olla

•	kokemusasiantuntija
•	opastaja
•	vertaistukija tai vertaisohjaaja
•	”palloseinä”,	reflektioapu
•	 luottohenkilö

mentorivalmennukseen osallistuneiden nÄkemys 
mentorin roolista

mentori ei ole

•	terapeutti
•	työnjohtaja 
•	opettaja 
•	sosiaalityöntekijä 
•	 luottamusmies 
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meNtoroINtI

LÄHTEET:
Juusela, Tuulikki (2010): Ajetaanko tandemilla? Mentorointi työyhteisössä� Työturvallisuuskeskus� Edita Prima Oy�
Jääskelä, Päivikki (2005): Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa� Väitöskirja� Jyväskylän yliopisto: Gummerus Kirjapaino Oy�
Karjalainen, Merja (2010): Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla� Väitöskirja� Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House�
Koponen, Niina (2016): Valmennus ja mentorointi liiketoiminnan kehittämisen välineinä� Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö� Hämeen ammattikorkeakoulu�

Lähikäsitteet
Tuutorointi
Tuutorointi on vertaisohjausta� Tuutori neuvoo ja ohjaa opiskelijoita 
kaikissa opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa�

Coaching
Coach keskittyy ohjattavan ajatusten ja osaamisen esiin nostamiseen� 
Hän auttaa ohjattavaa kehittämään itsetuntoaan ja löytämään toimin-
tatavat, joiden avulla tämä pystyy parantamaan suoritustaan itselleen 
parhaalla mahdollisella tavalla�

Työnohjaus
Työnohjauksesta vastaa koulutettu työnohjaaja, mentorina voi periaat-
teessa toimia kuka tahansa työntekijä� Työnohjaaja auttaa ohjattavia 
tarkastelemaan omaa työtään, rooliaan työntekijänä tai työyhteisön jä-
senenä� Lisäksi työnohjauksessa on mahdollista käydä läpi vaikeita työ-
tilanteita� Työnohjaajan ei tarvitse välttämättä tuntea työntekijän työtä 
sisällöllisesti�
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LÄHTEET:
Kumpulainen, K�, Krokfors, L�, Lipponen, L�, Tissari, V�, Hilppö, J� ja Rajala, A� (2010): Oppimisen sillat� Kohti osallistavia oppimisympäristöjä� Yliopistopaino� Helsinki�
Kupias Päivi (2016): Toimijuus työssä� Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi, Helsingin yliopisto�
Kupias ja Salo (2014): Mentoroinnin sukupolvet� Mentorointi 4�0� Talentum�

meNtoroINtI

mentoroinnin juuret ovat perehdyttämisen ja osaamisen jakamisen 
käytännöissä� Sitä kuvaillaan yhtenä vanhimmista kehittämisen väli-
neistä� Perinteisissä määritelmissä mentorointia kuvataan menetelmä-
nä, jossa kokeneempi ja vanhempi mentori ohjaa kokemattomampaa 
aktoria� Käsitteenä mentorointi on kuitenkin muuttumassa kokeneen 
taitajan ja oppipojan välisestä suhteesta kohti tasavertaista dialogia, 
jossa kummankaan osaaminen ei ole ylivertaista, vaan siinä korostuu 
yhdessä tekeminen ja vastavuoroisuus�

Dialogisen näkemyksen mukaan mentoroinnille on tyypillistä vasta-
vuoroinen ajatusten vaihto ja tiedon yhteinen rakentaminen� Osapuo-
let tuottavat yhdessä jotain uutta näkemystä� Dialogisessa mallissa 
mentorin ja aktorin roolit sekoittuvat� He kuuntelevat toinen toistaan 
ja keskustelevat tasavertaisesti yhdessä� Molemmat osapuolet oppivat 
tässä vuoropuhelussa� Mentorin ja aktorin yhteinen työskentely edistää 
hiljaisen tiedon siirtymistä, lisäksi hiljaista tietoa voidaan siirtää keskus-
telemalla yhdessä� Aktori voi kysymyksillään nostaa esille asioita, joita 
mentorille ei välttämättä olisi tullut mieleenkään�

Vertaismentorointi
Mentoroinnin tavoite on vahvistaa aktorin toimijuutta� Toimijuus tar-
koittaa tunnetta siitä, että tehtyihin asioihin pystyy vaikuttamaan ja ne 
eivät vain tapahdu� Mentorin tehtävä on tukea aktoria löytämään voi-
mavaroja itsestään sekä omaan tilanteeseensa sopivia ratkaisuja� Tässä 
helpottaa ratkaisukeskeinen työote ja esimerkiksi motivoivan kohtaa-
misen työmenetelmä, josta kerrotaan Mentorin taitoja –luvussa lisää�

Mentori voi toki hyödyntää paljon kokemuksiaan ja osaamistaan akto-
rin tukemisessa, mutta hän ei voi olettaa, että ne sopivat sellaisenaan 
aktorille� Aktorin itsetunnon vahvistamisen kannalta on tärkeää antaa 
hänen	itsensä	löytää	ratkaisut	pulmiinsa.	Mentori	voi	tukea	reflektoin-
nissa ja herätellä oivallusten syntymistä aktorissa�

Mentorointiin liittyvä toinen määritelmämuutos liittyy mentorointi-kä-
sitteen laajenemisesta kahden henkilön välisestä vuorovaikutuksesta 
ryhmämuotoiseen toimintaan, jossa jaetaan kokemusta ja osaamista� 
Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä� 
TUTTU-hankkeessa mentoroinnin tavoite oli myös antaa vertaistukea 
kanssakuntoutujille työtoimintapaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen�
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meNtoroINtI

mentoroinnin sukupolvet

tiedonsiirtomentorointi

•	Mentori on tiedon ja osaamisen siirtäjä ja toiminut tietäjänä� 
Mentoroitavan tehtävänä on ollut ottaa tiedot ja neuvot vastaan� 

opastava mentorointi

•	Mentoroitavasta tuli aktori, jonka täytyy saada itse pohtia 
asioita oppiakseen ja ymmärtääkseen�

valmentava mentorointi

•	Mentori tukee ja ohjaa aktorin oppimisprosessia� Hän ei ensi-
sijaisesti tuo esille omia kokemuksiaan ja näkemyksiään�

dialoginen mentoronti

•	Osapuolet kuuntelevat toinen toistaan ja keskustelevat tasavertai-
sesti yhdessä� Kenenkään osaaminen ei ole ylivertaista� Parhaim-
millaan tasavertaiseen dialogin avulla saavutetaan jotakin uutta�



MENTORIVALMENNUS
PÄHKINÄNKUORESSA

"Sinulla on kaksi korvaa ja yksi suu. Sano siis sana ja
kuuntele kaksi."

– Arabialainen sananlasku
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meNtorIvalmeNNuS pähkINäNkuoreSSa

tuttu-6aika -hankkeessa tampereen kaupungin työllisyyspalvelut ja 
Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttivat kuntouttavaa työtoimintaa 
järjestävien yhdistysten kanssa mentorointivalmennuksen� Mentorointi-
valmennus koostui lähipäivistä (5-6 x 4 h), välitehtävistä, oppimispäivä-
kirjasta sekä käytännön mentorointiharjoittelusta osallistujan työpajalla� 
Ideaalina oli, että mukana olevista työpajoista osallistujia olisi kaksi, 
jolloin mentorointitoimintaa voisi kokeilla parityönä ja siten saada sii-
hen vertaistukea�

Mentorointivalmennus järjestettiin vuoden 2017 aikana kaksi kertaa, ke-
väällä ja syksyllä� Kunkin valmennuksen kesto oli noin kolme kuukautta� 
Lähitapaamisia oli alussa parin viikon välein ja mentorointiharjoittelun 
aikana pidettiin pitempi välitauko� Valmentajat kävivät työpajoilla oh-
jauskeskustelun vähintään yhden kerran tavaten silloin sekä mentoreita 
että heidän työpaikkaohjaajiaan�  

Valmennusohjelma oli opinnollistettu siten, että siitä muodostui neljän 
opintopisteen kokonaisuus� Osallistujat saivat kurssitodistuksen� 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on kuvattu valmennusohjelman runko� 

Valmennusohjelma
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Välitehtävä II:
mentorointitehtävien suunnittelu
yhdessä palveluntarjoajan kanssa

Mentorointivalmennuksen runko

Yksilöllinen tai parityönohjaus työpajalla / 1-2 x 2h

Mentorointikäytäntö työpajalla

RYHMÄTAPAAMINEN I (4h)

• tutustuminen
• johdanto
• mentoroinnista yleensä
• oppimispäiväkirja ja kirjallisuus
• oppisopimus ja itsearviointi

RYHMÄTAPAAMNEN III (4h)

• motivoiva keskustelu
• ohjaustaitojen harjoittelua

RYHMÄTAPAAMINEN II (4h)

• oman vuorovaikutustyylin tutkimista
• joharin ikkuna

RYHMÄTAPAAMINEN IV (4h)

• kokemusten vaihtoa
• palautteen antamisen tekniikka

RYHMÄTAPAAMINEN VI (4h)

• yhteinen ohjaajien kanssa
• kokemusten koontia
• oppimispäiväkirja ja itsearviointi
• palaute
• todistukset

RYHMÄTAPAAMNEN V (4h)

• esiintymistaitojen harjoittelua
• kirjallisuutta

Välitehtävä III:
ohjaustehtävä käytäntöön

Välitehtävä I:
omia ajatuksia, mitä tekisin mentorina?

Välitehtävä IV:
kehitystehtävä käytäntöön

Välitehtävä V:
oppimispäiväkirjan koonti
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meNtorIvalmeNNuS pähkINäNkuoreSSa

mentorointivalmennus perustui vuorovaikutteiseen pedagogiikkaan, 
jossa osallistujia haastettiin pohtimaan mentoroinnin tavoitetta, muo-
toja, sisältöjä ja pelisääntöjä� Mentorointia opeteltiin tekemällä oppien 
– learning by doing� Kokemuksia vertailtiin ja jäsennettiin ryhmätapaa-
misissa� Opetuksellisena tavoitteena oli myös osallistujien oman aktiivi-
suuden ja toimijuuden lisääntyminen� 

Valmennuspedagogiikka
Valmennuksessa kukin lähikerta koostui lyhyestä johdantoluennosta, 
draamaa, roolityöskentelyä tai visuaalisia keinoja hyödyntävistä harjoit-
teista ja ryhmäkeskusteluista� Teoriaan painottuvien luentojen tueksi 
jaettiin kirjallista materiaalia� Tavoitteena pedagogiikassa oli, että kaikki 
osallistujat tuntisivat itsensä hyväksytyksi, rentoutuneeksi ja että yksin-
kertaisesti, valmennuksessa olisi mukavaa�

valmennuksen keskeiset teemat

•	 itsetuntemus
•	vuorovaikutustyylit
•	viestintätaidot (motivoiva kohtaaminen, palautteen anto, ke-

hon kieli)
•	ohjaustaidot
•	osallistavat ryhmätyömenetelmät
•	 itsensä kehittäminen

Koulutuksen jälkeen pidettiin yhteinen palautetilaisuus, jossa koottiin 
kokemuksia ja arviointia työpajaohjaajilta, mentoreilta ja työpajalaisilta 
(aktoreilta)� Yleinen palaute oli erittäin hyvä� Moni kuvasi, että oli val-
mennuksen avulla oppinut eniten itsestään� Itseluottamus oli paran-
tunut ja rohkeutta oli tullut lisää� Positiivisena pidettiin erityisesti sitä, 
että oli päässyt tapaamaan muita pajalaisia ja jakamaan kokemuksia� 
Työelämätaidotkin olivat vahvistuneet� 

“Mottona oli, että nauramalla
oppii parhaiten�”
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meNtorIvalmeNNuS pähkINäNkuoreSSa

arviointia varten mentorointikokeilussa kehitettiin itsearviointiympyrä, 
johon on koottu keskeiset mentorointivalmennuksen tavoitteet� Arvi-
ointiympyrän sektorit edustavat valmennuksen sisältöjä, mutta ympy-
rässä on myös pari tyhjää, nimeämätöntä sektoria osallistujan henkilö-
kohtaisille tavoitteille�

Arviointimallia voi toteuttaa joko siten, että osallistuja arvioi kullakin 
sektorilla oman “arvosanansa” asteikolla 1-5 (1 = heikko ja 5 = erittäin 
hyvä) prosessin alussa ja prosessin lopussa (tai tietyin väliajoin) arvioi 
itsensä uudelleen� Arvosanan lisäksi tarvitaan myös sanallista kuvausta 
tavoitteeseen liittyvistä konkreettisista asioista sekä arvioinnin perus-
teluista� Pelkkä numero ei siis riitä� Näin toteutettuna huomattiin, että 
moni arvioi itsensä positiivisemmin prosessin alussa kuin lopussa� Tämä 
ei tarkoittanut, että henkilö olisi jotenkin “taantunut” valmennuksen ja 
mentorointikokeilun aikana, vaan siitä, että hän oli huomannut oman 
alkuperäisen arvioinsa olleen liian positiivinen ja oli löytänyt itsestään 
joitain uusia puolia� Osalla kävi päinvastoin, alkuperäinen arvio oli ollut 
alakanttiin ja hyppäys saattoi olla suurikin� Kyse ei siis ole numerosta 
vaan liikkeestä johonkin suuntaan�

Valmennuksen tavoitteiden toteutuminen
Parempi tapa voi olla toteuttaa itsearviointi siten, että alkuperäiseen 
arvioon merkitään, miten paljon kussakin tavoitteessa on kehittynyt: ei 
lainkaan, vähän, melko paljon ja niin edelleen� Silloin huomio ei kohdistu 
alkuperäiseen numeroarvioon vaan siihen, millaista liikettä asian suh-
teen on tapahtunut� 

“Ei se päämäärä, vaan liike�”

Itsearvioinnin idea on oman toiminnan tarkastelu� Se ei ole todistus, 
arvosana	tai	tuomio	vaan	reflektion	apuväline.

Menetelmää voi soveltaa vapaasti� Sektorien sisällöt määräytyvät tavoit-
teena olevan kehittymisprosessin osa-alueista�

LÄHDE:
Koivula, Ulla-Maija (2017): Itsearviointiympyrä mentorivalmennuksen kokeilussa�
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VUOROVAIKUSTAIDOT

OHJAUSTAIDOT

ESIINTYMISTAIDOT

ERILAISUUDEN
YMMÄRTÄMINEN

ROHKEUS JA
YRITTELIÄISYYS

ITSETUNTEMUS

OMA: ____________________
__________________________

OMA: ______________________________

Arviointikehät: 1 = monia haasteita    2 = melko paljon haasteita   3 = sekä – että   4 = paljon taitoja   5 = monipuoliset, hyvät taidot

Itsearviointiympyrä
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meNtorIvalmeNNuS pähkINäNkuoreSSa

mentoroinnin aloittaminen ja mentorien valmentaminen ei välttämät-
tä vaadi edellä kuvatun kaltaista koulutusta vaan se voidaan toteuttaa 
työpaikalla� Oleellista on vertaismentorointia aloittavan organisaa-
tion innostus ja sitoutuminen siihen� Vertaismentorointi edellyttää  
mentorien perehdytystä tehtävään ja rooliinsa� Yhtä tärkeää on se, 
että organisaation kaikki työntekijät sekä asiakkaat ovat tietoisia 
vertaismentoritoiminnasta�  

Kuten aiemmin on kuvattu, vertaismentorointia voi hyvin rinnastaa op-
pilaitoksista tuttuun tuutoritoimintaan� Tuutorit saavat peruskoulutuk-
sen asiaan, heillä on tietty sovittu rooli ja tehtävät� Kokeneet tuutorit 
valmentavat uusia� Vertaisroolissaan tuutorit eivät korvaa opettajia tai 
opinto-ohjaajia, mutta ovat arvokas apu uusille tuleville opiskelijoille� 
Tuutorin on tiedettävä omat rajansa ja työkuvansa rajat� Uusille opiske-
lijoille tuutori on helposti lähestyttävä vertainen: joku, joka on kokenut 
saman tilanteen aiemmin ja ollut yhtä pyörällä päästään ja selvinnyt!  

Valmennus työpajan arjessa
Työpajalla tilanne on samankaltainen: edessä on tuntematon yhteisö, 
uudet ihmiset ja toimintakulttuuri� Moni mentori toi esille, miten tulo 
työpajalle oli ollut pelottavaa� Työttömyyttä saattoi olla takana pitkä aika 
ja päivät olivat kuluneet neljän seinän sisällä tai vain oman perheen ja 
ystävien kanssa seurustellessa� Usko omaan itseen oli heikoilla ja muut 
ihmiset saattoivat pelottaa� Joku kertoi, miten työpajalla kukaan ei ollut 
kiinnittänyt häneen mitään huomiota� Ohjaaja oli ollut poissa tai kiirei-
nen ja muut puuhasivat omiaan� Ensimmäiset hetket missä tahansa työ-
paikassa tai kohtaamisessa ovat tärkeimmät� 

Työorganisaatiossa voi mentorointivalmennuksen järjestää esimerkiksi 
puolivuosittain tai vuosittain, kerran viikossa parin tunnin ajan tapah-
tuvana keskustelumaisena tilaisuutena mentoroinnista kiinnostuneiden 
osallistujien kanssa� Valmennukseen olisi hyvä ottaa mukaan – ainakin 
ajoittain – myös koko yhteisö tai ainakin kuulostella heidän ajatuksiaan 
ja odotuksiaan vertaismentorointimallin suhteen�
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mentorivalmennus – ehdotus teemoiksi

mentoroinnin tavoite

•	Miksi mentorointia? Mitä tarkoitusta sillä on? Mikä olisi meille 
paras mentorointimalli? 

mentoroinnin tehtÄvÄt

•	Mitä mentori tekee? Ja mitä hän ei tee�  

mentorin rooli

•	Mentorin rooli suhteessa työntekijöihin? Mentorin rooli suh-
teessa muihin osallistujiin�  

vuorovaikutustaidot

•	Viestintä- ja ohjaustaitojen sparrausta�

mentorin tuki ja palaute

•	Miten mentori saa apua ohjaajalta? 
•	Miten kerätään palautetta toiminnasta? 

mentoritoiminnan kehittÄminen

•	Mentorin omat kehitystavoitteet? 
•	Miten niitä seurataan? Kehittymis- tai itsearviointimallit?



MINÄ TIEDÄN MINÄ EN TIEDÄ

AVOIN

Itselle ja muille tuttu minä,
jonka läheiset tuntevat. 

Tapamme toimia, ajatella ja 
suhtautua asioihin.

SOKEA

Emme itse havaitse tätä, mutta 
toiset näkevät sen esimerkiksi 

jatkuva äänessä oleminen yms.

KÄTKETTY

Itselle tuttu alue, mutta muilta 
salattu. Asioita, toiveita ja 
tunteita, joita emme halua 
ilmaista muille esimerkiksi 

jännitys ja pelko.

TUNTEMATON

Emme itse tunne tätä
aluetta eivätkä toisetkaan.

MENTORIN TAITOJA

"Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita
ei näe silmillä."

– Antoine de Saint-Exupery, Pikku Prinssi
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MINÄ TIEDÄN MINÄ EN TIEDÄ

AVOIN

Itselle ja muille tuttu minä,
jonka läheiset tuntevat. 

Tapamme toimia, ajatella ja 
suhtautua asioihin.

SOKEA

Emme itse havaitse tätä, mutta 
toiset näkevät sen esimerkiksi 

jatkuva äänessä oleminen yms.

KÄTKETTY

Itselle tuttu alue, mutta muilta 
salattu. Asioita, toiveita ja 
tunteita, joita emme halua 
ilmaista muille esimerkiksi 

jännitys ja pelko.

TUNTEMATON

Emme itse tunne tätä
aluetta eivätkä toisetkaan.

meNtorIN taItoja

LÄHTEET:
Toivakka Sari ja Maasola Miina (2011): Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen, PS-Kustannus�
Valmennus	Oy	Liitos:	Joharin	ikkuna	(2013):	http://www.joharinikkuna.fi/	.	Luettu	25.1.2018.

itsetuntemus on mentorin tärkein taito� Mentorin on tunnettava ja hy-
väksyttävä itsensä sekä ymmärrettävä itseään, jotta pystyy toimimaan 
rakentavasti myös muiden ihmisten kanssa� 

Itsetuntemuksella tarkoitetaan käsitystä omasta itsestään� Käsitystä 
omasta ulkoisesta / fyysisestä olemuksesta, sosiaalisista taidoista, luon-
teenpiirteistä, tunteista, arvoista ja uskomuksista, mutta myös tempe-
ramentista eli lyhyesti sanottuna minäkuvasta� Hyvän itsetuntemuksen 
katsotaan olevan hyvän itsetunnon, mutta myös hyvän elämän perusta�

Mentorointiprosessia voidaan tukea lisäämällä sekä mentorin että ak-
torin itsetuntemusta, jolloin vuorovaikutuksesta tulee entistä rikkaam-
paa� Itsetuntemus ei synny pakottamalla, vaan vuorovaikutuksessa mui-
den kanssa� 

Itsetuntemustaitoja voi harjoitella ja kehittää tietoisesti� Joseph Luft ja 
Harry Ingham kehittivät Joharin ikkuna -nimisen vuorovaikutusmallin 
vuonna 1955� Vuorovaikutusmallin avulla voidaan kehittää itsetunte-
musta ja vuorovaikutusta toisten kanssa� Oheinen nelikenttä muodos-
tuu avoimuuden ja palautteenkäsittelyn ympärille�

Voit kehittää itsetuntemustasi sekä muiden ihmisten välistä viestintää 
ja vuorovaikutusta suurentamalla AVOIN -ruutua� Onnistut tässä käyt-
tämällä kahta strategiaa: kerrot itsestäsi muille ja suhtaudut muiden 
antamaan palautteeseen myönteisesti�

Itsetuntemus

Joharin ikkuna

http://www.joharinikkuna.fi/
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temperamentti on persoonallisuuden biologinen ja pysyvä perusta� 
Temperamentti on joukko yksilön synnynnäisiä valmiuksia ja spontaa-
ni tapa reagoida tilanteisiin ja muihin ihmisiin� Temperamentti koostuu 
useista piirteistä� Jokaisella ihmisellä on kaikkia temperamenttipiirteitä, 
joitakin piirteitä vähemmän ja jotain enemmän� Näiden piirteiden voi-
makkuus määrittää yksilön ainutlaatuisen temperamentin�

Kullakin temperamenttityypillä on vahvuutensa ja heikkoutensa�  Tem-
peramenttipiirteitä ei voi sinänsä määritellä hyviksi tai huonoiksi, vaan 
niiden merkitys riippuu aina tilanteesta� Sama temperamentin piirre on 
toisessa yhteydessä hyvä, toisessa huono�

On tärkeää oppia tuntemaan oman temperamenttinsa piirteet parem-
min� Temperamenttia ei voi muuttaa, mutta omaa käytöstään voi� On 
hyvä opetella sopeuttamaan ja kehittämään omaa ”tavallista” reagointi-
tapaansa, kun se on tarpeen, esimerkiksi ohjaustyössä, mentoroinnissa 
tai vaikka opettamisessa�

Psykologi, kirjailija Tony Dunderfelt on nimennyt temperamenttityylit eri 
värein: punainen, keltainen, sininen ja vihreä� Kaksi ensimmäistä väriä 
edustavat ulospäin suuntautuneita, ekstroverttejä ja kaksi jälkimmäistä 
sisäänpäin suuntautuneita, introvertteja, temperamentteja�

Temperamentti

LÄHTEET:
Dunderfelt Toni (2012): Tunnista temperamentit, PS-Kustannus�
Keltikangas-Järvinen Liisa (2006): Temperamentti ja koulumenestys� WSOY�

punainen

•	On energinen, suoraviivainen, reilu ja voimakastahtoinen� 
Ilmaisutyyliltään jämäkkä, tavoitteellinen, reipas ja äänekäs� 
Toimii luontaisesti puheenjohtajan, taistelijan ja itsevarman 
roolissa�

keltainen

•	On avoin, mielikuvituksekas, innostunut, luova ja puhelias� 
Ilmaisutyyliltään vikkelä, huumorintajuinen, paljon eleitä ja 
ilmeitä ja innostunut� Toimii luontaisesti esiintyjän, seikkaili-
jan, taiteilijan ja ideoijan roolissa�

sininen

•	On suunnitelmallinen, perusteellinen, keskittynyt, laajat 
näkemykset omaava� Ilmaisutyyliltään hillitty, asiallinen ja 
harkitseva� Toimii luontaisesti asiantuntijan, tarkkailijan ja 
tutkijan roolissa�

vihreÄ

•	On ystävällinen, kärsivällinen, leppoisa, ei julista eikä hötkyi-
le� Ilmaisutyyliltään pehmeä, rauhallinen ja kohtelias� Toimii 
luontaisesti sovittelijan, lohduttajan, sosiaalisen ja  perin-
teistä vastaavan roolissa�
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Temperamenttityylit

vinkki

Voit testata oman temperamentti-
tyylisi oheisen linkin kautta:
https://www.ps-kustannus.fi/
tunnistatemperamentit�html

https://www.ps-kustannus.fi/tunnistatemperamentit.html
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yksi erittäin tehokas tapa luoda tunneyhteyttä ja luottamusta toiseen 
ihmiseen, on tunnistaa hänen pääasiallinen aistikanavansa ja hyödyn-
tää sitä omassa puheessa ja käyttäytymisessä�

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että visuaaliselle ihmiselle on tärkeää 
nähdä ja katsoa� Hänen kanssaan ilmaisussa kannattaa käyttää paljon 
visuaalisia ilmauksia, kuten näkökulma, näyttää, kirkastua, selvitä, tar-
kentua, synkkä, valoisa, kuva�

Auditiiviselle henkilölle on tärkeää kuulla ja puhua� Hän kiinnittää huo-
mionsa äänimaisemaan ja tausta- tms� hälyäänet usein häiritsevät�  Hän 
käyttää mielellään puheessaan kuulemiseen liittyviä sanoja, kuten kuu-
lostaa, kertoa, puhua, sanoa, ääni, hiljaisuus, meluisa�

Kinesteettiselle henkilölle on tärkeää ilmapiiri ja tekeminen� Hän käyttää 
mielellään puheessaan tuntemiseen, tunnelmiin ja tekemiseen liittyviä 
sanoja, kuten tuntua, raskas, kevyt, tehdä, kokeilla, tunnustella, toimia�

Käsitteelliselle henkilölle on tärkeää tieto, käsitteet, teoriat ja mallit� 
Hänen puheessaan toistuvat seuraavat ilmaisut, kuten määritellä, loo-
ginen, teoriassa, tieto, hyöty, järkevyys, analysoida� Käyttää enemmän 
abstraktia, käsitteellistä kieltä�

Tunneyhteyden ja luottamuksen rakentaminen

eri aistikanavia

•	visuaalinen eli kuvallisiin näköhavaintoihin pohjautuva
•	auditiivinen eli kuulohavaintoihin pohjautuva
•	kinesteettinen eli tunteisiin ja tuntemuksiin pohjautuva 

aistijärjestelmä
•	käsitteellinen eli asiat prosessoidaan mielessä loogisesti 
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sujuvan vuorovaikutuksen avain on saada kontakti toiseen ihmiseen� 
Sanattomalla viestinnällä on tässä merkittävä rooli� Yksi keino saada 
kontakti toiseen ihmiseen ja hänen maailmankuvaansa syntyy silloin, 
kun samautetaan oma sanaton käyttäytyminen toisen sanattomaan 
käyttäytymiseen� Sanattoman viestinnän avulla yksilö välittää tärkeitä 
henkilökohtaisia merkityksiä, jotka ovat usein merkityksellisempiä kuin 
sanallinen�

Samauttamisella tarkoitetaan toisen elekielen ”peilaamista” vuorovai-
kutustilanteessa� Mukautetaan omia sanattomia ja sanallisia toimintoja 
toisen tapaan tai ”heijastetaan” takaisin toiselle ihmiselle joitakin osia 
hänen käyttäytymisestään� Pyritään ikään kuin pääsemään ”samalle 
aaltopituudelle” toisen kanssa, eli helpotetaan vuorovaikutusta� Se aut-
taa tilanteessa, jossa halutaan olla toiselle läsnä tai kuulua joukkoon� 

Samauttamisessa ja ohjauksessa on kyse siitä, että ensin löydetään riit-
tävästi samanlaista, että yhteys syntyy ja sitten riittävästi erilaista että 
vuorovaikutuksessa tapahtuu jotain� 

Samauttaminen

LÄHDE:
Toivonen Veli-Matti & Kiviaho Matti (2011): Tässä suhteessa, Erilaisuus, yhteys ja yhteistyö, NLP vuorovaikutuskirja, Mieli Kirjat�

ei-sanallinen samauttaminen

kehonkielen tasolla

•	Asentojen ja elekielen tasolla käytetään tilaa, liikkeiden rytmiä, 
ilmeitä ja katsekontakia�

•	Hengityksen rytmi ja liikkeiden tempo eli ns� biologiset rytmit�

ÄÄnenkÄytön tasolla

•	Puheäänen voimakkuus, rytmi, korkeus, melodia, tauotus, 
vauhti jne� muuntelua hyödyntäen�

•	Äänensävyjen kautta monet ihmiset lähettävät ja vastaanotta-
vat ei-tietoisia tunneviestejä�

•	Ei-sanalliset äännähdykset�

sanallinen samauttaminen

•	Toistamme tai peilaamme toisen puhetta toisin sanoen käyttämällä 
miellesanoja (visuaaliset, auditiiviset, kineettiset), tai avainsanoja, 
vältetään kuitenkin mekaanista matkimista�

•	Voimme samauttaa myös tunnekokemukseen, mielipiteeseen, 
näkökulmaan tai toiveeseen�

•	Älä kuitenkaan samauta mitään, mitä voit olettaa toisen pitävän 
heikkoutenaan (esim� puhevikoja)�
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Vuorovaikutustyylit
mentorin osaamisessa olennaista on toimiva vuorovaikutus eli koh-
taamisen, kuuntelemisen, kysymisen ja keskustelun taito� Hyvä ohja-
us edellyttää mentorilta kykyä dialogiin eli aitoon vuorovaikutukseen� 
Oman käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen edesauttaa 
mentoroinnin onnistumista ja kehittymistä tehtävässään�

Vuorovaikutustyylit perustuvat yksilölliseen temperamenttiin sekä kas-
vatuksen ja kulttuurin kautta opittuihin malleihin� Kaikilla vuorovaikutus-
tyyleillä on vahvuutensa ja kehittämiskohteensa� Jokaisessa ihmisessä 
on eri tyylien ominaisuuksia�

keskeisiÄ vuorovaikutustaitoja

•	keskustelutaidot
•	neuvottelutaidot
•	esiintymistaidot
•	yhteistyö- ja yhteistoimintataidot
•	viestintätaidot
•	ryhmä- ja tiimityötaidot
•	empatiataidot

Kysymykseen siitä, miten voi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, löy-
tyy simppeli vastaus: tunne itsesi! Selvitä itsellesi, mikä on sinulle luon-
tainen tapa toimia ja reagoida� Oman käyttäytymistyylin tunnistaminen 
parantaa itsetuntemusta ja lisää kykyä ymmärtää erilaisuutta ja toimia 
tehokkaasti vuorovaikutustilanteissa�

Omaa käyttäytymistyyliä voi hahmottaa kuvion mukaisesti seuraa-
vasti:  reagoivuuden ja assertiivisuuden ulottuvuudet kertovat ihmiset 
käyttäytymistavasta�

asiakeskeinen henkilö (ts� vähäinen reagoivuus) keskittyy tosiasioihin, ei 
kommentoi näkemäänsä, on pidättyväinen, kontrolloi tunteitaan ja on 
vähäeleinen�

ihmiskeskeinen henkilö (ts� korkea reagoivuus) keskittyy tunteisiin, kom-
mentoi näkemäänsä, on eläväinen ja ilmeikäs�

mukautuva henkilö (ts� vähäinen assertiivisuus) esiintyy varovaisesti, on 
pohtiva, maltillinen, kysyvä ja antaa aikaa�

suora henkilö (ts� korkea assertiivisuus) on jämäkkä, varma, hallitsee tilan-
teita ja ihmisiä, on käskevä ja nopea�
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SUUNNITTELIJA

tosiasioihin keskittyvä
looginen ja perusteellinen

tarkka
harkitseva

asiakeskeinen
vakava

tunteensa hillitsevä

KÄYNNISTÄJÄ

itsenäinen
päättäväinen

käytännöllinen
nopea

tuloshakuinen
riskejä ottava

suora
ohjat kädessään pitävä

RAKENTAJA

mukautuva
yhteistyöhaluinen

sovitteleva
kuunteleva

kannustava, tukeva
lojaali

kärsivällinen

INNOSTAJA

herkästi innostuva
ulospäinsuuntautunut

eläytyvä
luova, spontaani
suorapuheinen

ennakkoluuloton
välitön ja tunteensa ilmaiseva

keskittyy ihmissuhteisiin

Vuorovaikutustyylit

LÄHTEET:
Kauppila Reijo A� (2005): Vuorovaikutus- ja sosiaalisettaidot� PS-Kustannus�
Viitanen Kirsi (2016): Sosiaalinen toiminta ja viestintätyyli� Eduta Oy https://www�slideshare�net/KirsiViitanen/sosiaalinen-toiminta-ja-viestinttyyli, luettu 12�2�2018

https://www.slideshare.net/KirsiViitanen/sosiaalinen-toiminta-ja-viestinttyyli
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verbaalisen eli sanallisen viestinnän lisäksi nonverbaalilla, eli sanatto-
malla viestinnällä on vuorovaikutuksessa tärkeä merkitys, jopa sanal-
lista viestintää tärkeämpi� Kehonkieli, kuten katse, ilmeet ja eleet luo-
vat pohjan vuorovaikutukselle ja sanoille� Hyvässä vuorovaikutuksessa 
sanattomat ja sanalliset viestit ovat yhdenmukaisia� Jos sanallinen ja 
sanaton viesti ovat keskenään ristiriidassa, syntyy helposti väärinym-
märrystä ja epävarmuutta� 

Nonverbaalinen ja verbaalinen viestintä

Kehon asento
Onko kehon asento suljettu vai avoin? Suljettu asento, esimerkiksi pää/ 
katse luotuna alas, viestii matalasta subjektiivisesta sosiaalisesta ase-
masta� Avoin katse ja hyvä ryhti puolestaan kertovat korkean statuksen 
henkilöstä� Korkea status vie tilaa paljon ja matala vähän� Statusilmai-
suun eli persoonallisen vaikutusvallan muodostumiseen ei vaikuta yh-
teiskunnallinen asema tai ammatti, vaan juurikin kehon ja äänen käyttö 
eri tilanteissa�

Katse
Katsekontakti on kasvokkaisen vuorovaikutuksen peruselementti� Ihmi-
sen katse ja silmät kertovat mm� ihmisen tavoitteista, mielialoista ja tun-
teista� Kuuntelutilanteessa katsekontakti osoittaa, että olemme kiinnos-
tuneita siitä, mitä puhuja sanoo�

henkilökohtainen etÄisyys toisesta ihmisestÄ voidaan 
jakaa neljÄÄn osaan

intiimi reviiri

•	 läheiset ystävät

henkilökohtainen reviiri

•	kaverit, työtoverit, tuttavat

sosiaalinen reviiri

•	neuvotteluetäisyys

julkinen reviiri

•	puheen ja esitelmän pito

Sanattomaan viestintään perehtymällä voi paremmin oppia ymmärtä-
mään muita ihmisiä� Tiedostamalla ja muuttamalla omaa vuorovaiku-
tus- ja ilmaisutyyliänsä voi merkittävästi vaikuttaa vuorovaikutuksen 
sujuvuuteen� Toki täytyy muistaa, että tulkittaessa toisen ihmisen ke-
honkieltä, pyrimme tarkkailemaan kokonaisvaikutelmaa, jotta tulkitsi-
simme viestit oikein�
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LÄHDE:
Kauppila Reijo A� (2000): Vuorovaikutus- ja sosiaalisettaidot, PS-Kustannus�

Kasvojen ilme
Kasvojen ilmeitä tarkkailemalla on helppo havainnoida vastapuolen 
tunteita� Samalla kun saamme tietoa hänen sen hetkisistä tunteista 
myös siitä, millainen tunne hänessä on heräämässä�

Käsien eleet
Kehon osilla, käsillä ja jaloilla viestimme jatkuvasti toisille� Käsien eleet ja 
liikkeet kertovat paljon� Viittomakieli on hyvä esimerkki pitkälle viedystä 
käsien elekielestä�  

Kädet osallistuvat elävöittämään ja vahvistamaan puhetta ja taputetta-
essa osoittavat kiitosta� Pienillä kädenasentojen erolla voi olla yllättä-
vänkin suuri merkitys� Avoimet kädet kuvaavat avoimuutta ja pyrkimystä 
kontaktiin� Kädet puuskassa olemisella viestitään sulkeutuneisuudesta 
ja haluttomuudesta päästää muita liian lähelle�

Sen lisäksi, että ajatuksemme heijastuvat kehoon, tapahtuu myös toi-
sinpäin� Se, mitä teemme kehollamme, vaikuttaa myös mieleemme�

tehtävä

Kokeile

•	Hymyile väkisin pari minuuttia – havainnoi mielialan muutos�
•	Purista käsi nyrkkiin – lujasti – kun haluat voimaa vastustaa jotain�
•	Kun haluat rauhoittua, hengitä sisään hitaasti neljään laskien, pidätä 

hetki ja päästä ulos laskien seitsemään� Tee ainakin viisi kertaa pe-
räkkäin keskittyen vain hengitykseen� Hengitä syvään siten, että 
vatsa nousee!

27
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”Jos huomenna tulee päivä, jolloin emme ole yhdessä, sinun 
pitää muistaa jotain. Olet rohkeampi kuin uskot, vahvempi kuin 
miltä näytät ja älykkäämpi kuin mitä tiedät.”

— A�A Milne, Nalle Puh

28
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mentorin toiminnassa olennaisia taitoja ovat kohtaamisen, kuuntelemi-
sen, kysymisen ja keskustelun taidot� Haastavissa ohjaus- tai vuorovai-
kutustilanteissa mentorin on hyvä osata toimia motivoivasti�

Motivoivassa kohtaamisessa aktori ja mentori tutkivat ja rakentavat uutta 
ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja� Kohtaami-
sen perustana on luottamus ja kumppanuus ja aito kunnioitus, välittämi-
nen ja myötätunto ovat aina läsnä�

Motivoivan kohtaamisen osa-alueita ovat:

Motivoiva kohtaaminen

motivoivan kohtaamisen perustana on

•	yhdessä toimiminen
•	voimavarojen löytäminen
•	 itsemääräämisoikeus

motivoivassa kohtaamisessa vÄltetÄÄn

•	opettamista ja kasvattamista
•	asiantuntijana toimimista
•	konfrontraatiota – haastateltavan panemista "seinää vasten", 

kieltämisen murtamista

Avoimet kysymykset
Pyydetään toista kertomaan tilanteestaan, ajatuksistaan ja tunteis-
taan� Tavoite on se, että henkilö itse puhuu enemmän kuin mentori� 

Keinot: mitä, mikä, miten, milloin, missä, miten, kuka, kuinka, kerro - sa-
noilla alkavat kysymykset� Kysymyksiä, joihin ei voi vastata kyllä tai ei� 

Vahvistaminen ja tukeminen
Nimetään toisen vahvuuksia, pyydetään esimerkkejä ja tarkennuksia, 
pohditaan yhdessä tavoitteita ja tulevaisuutta�

Osoita empatiaa, ymmärrystä, kiinnostusta sanoilla, ilmeillä ja eleillä, ku-
ten nyökkäyksillä� Anna myönteistä palautetta rehellisesti ja perustellusti�

Heijastava	/	reflektoiva	kuuntelu
Reflektoivan	 kuuntelun	 prosessissa	 ikään	 kuin	 tarkastetaan,	 onko	 se	 "mitä	
kuulija luulee puhujan tarkoittavan” sama kuin “mitä puhuja todella tarkoittaa” �

Keinot: esitä lisäkysymyksiä, toista toisin sanoin, mitä kuulit sekä tarkista, 
oletko ymmärtänyt kuulemasi oikein� Käytä vertauskuvia� 

Tiivistäminen / yhteenvedon tekeminen
Yhteenvedon avulla voidaan osoittaa, että että henkilö on tullut kuulluk-
si ja samalla hänellä on mahdollisuus korjata ja täydentää puhumaansa� 
Vältä lisäämästä omia tulkintoja�

LÄHDE:
Karvonen	Riina	(2012)	Motivoiva	haastattelu	teoksessa	MunReitti	reittiopas.	http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/46	

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/46
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LÄHDE: Kupias ja Salo (2014): Mentoroinnin sukupolvet� Mentorointi 4�0� Talentum�

mentorointi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja käyttää erilaisia 
ohjaustyylejä tilanteesta riippuen ja kasvattaa omia ohjaustaitojaan� 
Mentorointivalmennukseen osallistuneet mentorit eivät olleet varsinai-
sia valmentajia tai ammattimentoreita, kuten eivät yleensä työyhteisös-
sä toimivat mentoritkaan� 

Oheiseen taulukkoon on eritelty erilaisia ohjaustyylejä, joiden avulla voi 
toteuttaa hyvää mentorointia monella eri tapaan�

Ohjaustyylit

ohjeita antava tyyli

•	Annetaan suoria ohjeita ja neuvoja sekä saadaan nopeita vinkkejä�
•	Tasavertainen suhde, jolloin ohjeita voidaan antaa puolin ja toisin�
•	Riskinä hyvien ideoiden torjunta ja itsenäisen ajattelun lopettaminen�

kartoittava tyyli

•	Tavoitteena kokonaiskuvan hahmottaminen, eri näkökulmien 
avaaminen ja ajatusten kehittäminen avoimien kysymysten, kuten 
mitä? miten? millainen? avulla�

•	Riskinä liika kysyminen, eikä pysähdytä olennaisen äärelle�

tarinoiva tyyli

•	Omat kokemukset ja esimerkit apuna ohjauksessa�
•	Hyödyllinen keino välittää tietoa omasta tilanteesta ja tarpeesta�
•	Tekee näkyväksi henkilölle itselle tärkeät asiat�

hyvÄksyvÄ tyyli

•	Tärkeä ohjauksen alussa, kun luodaan luottamuksellista 
vuorovaikutussuhdetta�

•	Hyväksyvää, rohkaisevaa ja ymmärtävää kuuntelemista�
•	Kuunnellaan ajatuksia ja toiveita�
•	Riskinä liika tunteisiin samaistuminen, jolloin ohjauksen tavoite hämärtyy�

haastava tyyli

•	Rakentavalla tavalla vaativaa�
•	Kun halutaan pysäyttää aktori näkemään oma tilanteensa,

käyttämättömät mahdollisuudet, kehittymisen paikat ja ristiriidat�
•	Riskinä puolustuskannalle nouseminen�

rohkaiseva tyyli

•	Kannustavaa ja rohkaisevaa ohjausta�
•	Erityisesti alussa tärkeää�
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palaute on olennainen osa vuorovaikutusta, oppimisprosessia ja kehit-
tämistä� Palaute ohjaa toimimaan oikein, jotta tietty päämäärä saavu-
tetaan� Sen avulla parannetaan sekä tuloksellisuutta että työilmapiiriä�

Mitä hyötyä palautteen antamisesta yksilölle on? Palaute parantaa itse-
tuntemusta, kehittää työsuorituksia ja edistää oppimista sekä oikean-
laista tekemistä� Palautteen avulla on mahdollista nähdä omat vahvuu-
det ja heikkoudet ja sitä kautta edelleen kehittää vahvuuksia ja puuttua 
myös heikkouksiin�  

Myönteinen palautekulttuuri organisaatiossa voi myös vahvistaa yh-
teenkuuluvuuden tunnetta sekä työmotivaatiota, kasvattaa vastuun-
tuntoa ja tehostaa tiimityöskentelyä�

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

kuinka antaa palautetta?
•	Hanki kokemuksia ja harjoittele� Palautetaidot kehittyvät 

pikkuhiljaa�
•	Anna palautetta työstä tai käyttäytymisestä, ei persoonasta�
•	Varmista, että palaute perustuu havaintoihin ja tosiasioihin eikä 

uskomuksiin�
•	Räätälöi palaute sen mukaan, kenelle sitä annat�
•	Malta kuunnella, mitä vastapuolella on sanottavaa�
•	Hyvin annettu palaute on suoraa, mutta se ei saa loukata�

Hyviin palautetaitoihin kuuluu myös palautteen vastaanotta-
misen taito�

Kannustava ja korjaava palaute
Palaute on joko myönteistä / kannustavaa tai korjaavaa� Kaikki tarvitse-
vat myönteistä huomiota ja kannustusta� Toiset tarvitsevat sitä muilta 
enemmän kuin toiset� Tärkeintä on antaa kiitos, tunnustus ja kannustus 
saajansa arvostamalla tavalla ja aidosti� Myönteinen palaute toimii vank-
kana pohjana oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle�

Korjaavaa palautetta ei ole helppoa antaa� Kynnys sen antamiseen voi 
olla korkea tai tapa, miten sitä annetaan, voi olla loukkaava� Korjaavan 
palautteen tarkoitus on kuitenkin mahdollistaa uuden oppiminen� Pa-
rasta olisi, että palaute olisi aidosti dialoginen, jolloin se on rakennettu 
yhdessä ja se on onnistunutta� 

Palautteen vastaanottaminen
Temperamentti vaikuttaa osittain siihen, miten suhtaudumme palaut-
teeseen ja kuinka herkkiä olemme sille� Kuten aiemmin mainittiin, tem-
peramentilla tarkoitetaan yksilöllistä reagointi- ja käyttäytymistyyliä� 
Palautteen antajan on hyvä tiedostaa näitä yksilöllisiä eroja ja painottaa 
palautteen annossa eri asioita eri ihmisten kanssa�

Oheiseen nelikenttään on koottu erilaisia reagointitapoja palautteeseen�
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Korjaava palaute ei häiritse, 
“palkinto” odotettavissa.

Palaute kannattaa konkretisoida 
mahdollisimman selkeästi ja 
varmistaa sen perille meno.

ELÄMYSHAKUISUUS VAIKEUKSIEN VÄLTTÄMINEN

Herkkä kritiikille.
Ottaa moitteet muita raskaammin.

Lopettaa yrittämästä,
jos pelkää kritiikkiä.

Tarvitsee turvallisen ilmapiirin ja 
vakuutteluja, että virheitä voi tehdä.

Kannustavaa ja vahvistavaa palautetta 
enemmän korjaavaa.

HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

Erityisen riippuvainen ulkoisesta 
palautteesta ja muiden hyväksynnästä.

Tavoittelee ulkoista kiitosta ja pitää 
tärkeänä mitä muut hänestä ajattelevat.

Toimintaa kannattaa ohjata
kannustavan palautteen avulla.
Haluaa keskimäärin enemmän

kiitosta ja arvostusta.

SINNIKYYS

Tarve olla täydellinen.
Korjaava palaute uhkaa

täydellisyyden tavoittelua.
Palaute, milloin on riittävän hyvä

ja milloin voi hellittää.
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Palautteesta oppiminen
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tehtävässä harjoitellaan positiivisen palautteen antamista ja saa-
mista� Harjoitus vahvistaa osallistujan itsetuntoa� Harjoitus toimii 
parhaiten pienessä ryhmässä, jossa osallistujat ovat toisilleen tut-
tuja ja jossa vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri�

•	Kerro yksi positiivinen piirre toisesta ryhmäläisestä / työkaverista: 
"Sinä osaat hyvin���" , "Sinä olet���"

•	Kohtaa ihminen� Kehu persoonaa, kehu hyvää ominaisuutta / luonteen-
piirrettä / hyvettä�

Positiivisen palautteen antaminen

#keskiviikkokehu
Anna positiivista palautetta säännöllisesti� Huomaa pienikin hyvä� 
Joskus voi kehua myös tasaista, tavallista työtä�

Syksyllä 2016 Twitterissä aloitettiin loistava kampanja #keskiviikkokehu� 
Tavoitteena on nostaa esille ihmisten parhaita puolia ja jakaa hyvää mieltä� 
Kokeile!

tehtävä

LÄHTEET:
Ahonen Risto ja Lohtaja-Ahonen Sirke (2014): Palaute kuuluu kaikille� Human interest�
Kupias Päivi, Peltola Raija ja Saloranta Paula (2011): Onnistu palautteessa� WSOYpro�
Pirnes, Unto (1995): Kehittyvä johtavuus� Johtamisen dynamiikka� OTAVA�

palautteeseen suhtautuminen eli suhtautuuko siihen myönteisesti vai 
kielteisesti sekä itseluottamus (matala vs� korkea) vaikuttavat siihen, 
kuinka reagoit palautteeseen� Oheiseen nelikenttään on koottu erilaisia 
reagointitapoja suhteutettuna palautteesta oppimiseen�
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Tunnekuohu voimakas,
usein lyhytaikainen.

Suuttuu, kapinoi.
Kieltää, kostaa.
Ei ota opikseen.

Säilyttää mielenrauhan.
Palautuu pian.
On kiitollinen.

Luottaa, on optimisti.
Uskoo itseensä.
Ottaa opikseen.

Tunnekuohu voimakas ja 
pysyväluonteinen.

Masentuu, luovuttaa.
Selittää.

Ei ota opikseen.

Reagoi avuttomuuden tuntein - 
tunnekuohu pysyväluonteinen.

Kritisoi itseään.
Hyväksyy.

Epävarma, kaipaa tukea.
Haluaa ottaa opikseen.

35

Palautteesta oppiminen
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mentori ei vain tue toisen kehittymistä vaan kehittyy itse� Mentorointi 
on suuressa määrin oppimista� Vertaismentoroinnissa tämä vielä ko-
rostuu� Vertaismentoroinnin lähtökohta on se, että vertaiset voivat op-
pia toisiltaan ja auttaa toisiaan kehittymään ammatillisesti� Kyseessä on 
oppimisprosessi kahden tasaveroisen yksilön välillä�

Miten omaa kehittymistään voi seurata? Ellei tavoitteita ole määritellyt, 
ei tiedä mihin on menossa� Toisaalta, tunnetun sloganin mukaan, tavoi-
te ilman aikataulua on haave� Siksi sekä mentori että aktori (tai kuka 
tahansa omasta kehittymisestään kiinnostunut) tarvitsee jonkinlaisen 
kehittymissuunnitelman�  

Ian Cunningham kehitti itseoppimisen strategisen mallin jo 1990-lu-
vulla� Sittemmin malliin perustuvaa työkalua, oppimissopimusta (tai 
kehittymissopimus), on sovellettu muun muassa Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun Tiimiakatemiassa ja Tampereen ammattikorkeakoulun 
Proakatemiassa�

Oppimissopimus on sopimus oman itsen kanssa� Se tulee tehdä kirjalli-
sesti ja päivätä� Sen voi tallettaa joko muistikirjaan tai tietokoneelle – ja 
sitä kannattaa vilkuilla välillä� Vähintään noin kuuden kuukauden kulut-
tua oppimissopimus otetaan esiin, käydään läpi ja kirjoitetaan uusi, joka 
aloitetaan nykytilan uudella kuvauksella� 

Menneisyyteen ei tarvitse enää palata, vaan pohtia sitä, miltä sen het-
kinen nykytilanne näyttää nyt: missä olen ja mihin haluan mennä? Osa 
aiemmista tavoitteista lienee toteutunut jo, joten uusia voi asettaa� On 
saattanut myös huomata, että jokin tavoite onkin muuttunut kokonaan�  

Mentorina kehittyminen
Oppimissopimusta voi soveltaa mihin tavoitteeseen tahansa: laih-
duttamiseen, kuntoiluun, opiskeluun, rahan säästämiseen, arjen 
järjestämiseen� 

Skeptikoille vinkiksi:

Istuimme iltaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valmistuvan 
ryhmän kanssa tamperelaisessa ravintolassa joulukuussa 2017� Eräs 
opiskelija, joka parin viikon kuluttua saisi tutkintotodistuksensa, kertoi: 

“Siitä oppimissopimuksesta�
En uskonut siihen lainkaan� Minusta se 
oli aivan turhaa hommaa kirjoittaa kou-
lutuksen alussa� Kaivoin sen nyt esiin 
uudelleen ja tajusin, että olin toteutta-
nut lähes kaiken, minkä olin suunnitel-

lut� Ilmeisesti alitajunta toimi�”

LÄHDE:
Cunningham, Ian (1999) second edition: The Wisdom of Strategic Learning: The Self Managed Learning Solution� Gower�  
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Oppimissopimus perustuu siihen, että yksilö pysähtyy pohtimaan ja 
kirjaamaan ylös omaa menneisyyttään, nykyisyyttään ja tavoitteitaan�  

Oppimissopimuksessa kirjataan vastaukset seuraaviin kuuteen kysymykseen:

1. missÄ olen ollut?
•	Millainen tausta minulla on? 
•	Millaisia kokemuksia minulla on opiskelusta / työstä…? 
•	Millaiset asiat menneisyydessä värittävät nykytilannettani? 

2. missÄ olen nyt?
•	Mikä on tilanteeni nyt työssä, opiskelussa, perheessä…�?  

3. mihin haluan pÄÄstÄ?
•	Millaisia tavoitteita minulla on?
•	Mikä on unelmani?

tehtävä

Oppimissopimus

Aikajänteen on hyvä olla suhteellisen lyhyt, esimerkiksi kuusi kuukautta� 
Mutta on hyvä asettaa myös pidemmän aikajänteen tavoitteet, esim� 
kaksi-kolme vuotta� Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet tulee eritellä� 

4. miten pÄÄsen perille?
•	Suunnittele konkreettisia tekoja, miten pääset tavoitteisiin, jotka olet 

asettanut lyhyellä tähtäimellä� Ei siis tavoitteita eikä ei-tekemisiä, vaan 
tekoja� 

•	Mitkä ovat ensimmäiset askeleet? Entä jatkotoimenpiteet?  
•	Mitä tai keitä tarvitsen avuksi? Miten voin ylittää esteet? 

5. mistÄ tiedÄn olevani perillÄ?
•	Kehitä mittarit, joiden avulla voit arvioida edistymistäsi� Mittarit ovat 

konkreettisia  asioita, joista tiedät, että muutos on tapahtunut� 

6. miten palkitsen itseni, kun olen perillÄ?
•	Voit päättää, että kun olet saavuttanut esim� puolen vuoden tavoit-

teesi, tarjoat itsellesi hyvän aterian tai risteilyn� Palkinnoksi pitää valita 
sellainen, joka motivoi sinua�
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RYHMÄN OHJAUSTAIDOT

"Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan. Teen ja ymmärrän."

— Tuntematon

38
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mentorin rooliin voi kuulua myös ryhmänohjaustehtäviä� Hänellä voi 
olla rooli esimerkiksi osallistujien tutustuttamisessa toisiinsa� Hän voi 
toimia ohjaajan apuna innovaatio- tai aivoriihipajojen vetämisessä� 
Hän voi myös harjoittaa omia ohjaustaitojaan järjestämällä pienryh-
mätoimintaa� Kaikissa näissä auttaa, mikäli osaa joitain osallistavia 
menetelmiä� 

Osallistavat menetelmät auttavat helpottamaan ryhmän vuorovaikutusta� 
Niillä mahdollistetaan kaikkien osallistujien kuuleminen ja huomioiduksi 
tuleminen, ei vain niiden, jotka ovat rohkeampia ja ulospäinsuuntautu-
vampia� Osallistavassa työskentelyssä menetelmillä nostetaan ryhmän 
energiatasoa, luodaan myönteistä ilmapiiriä ja ryhmän jäsenten välistä 
luottamusta�

Ryhmän ohjauksessa fasilitaattorin (ryhmän vetäjän / ohjaajan) rooli 
on tärkeä� Hän innostaa, ”kellottaa” ja pitää prosessin liikkeessä� Fa-
silitaattori myös varmistaa, että kaikki pääsevät osallistumaan, myös 
hiljaisemmat� 

Ryhmätilanteiden ohjaus alkaa aina lämmittelyllä� Virittelyvaiheessa osal-
listujat tutustuvat toisiinsa ja tunnelmasta saadaan rento ja turvallinen�

Erilaisia osallistavia menetelmiä kannattaa mentorin kerätä omaan ”työ-
kalupakkiinsa” ja kokeilla niiden toimivuutta� Vain kokeilemalla löytää it-
selleen parhaat ja soveliaimmat menetelmät� Hyvä lähdeaineisto tähän 
on esimerkiksi Ideapakka Oy:n erilaiset ideakortit (www.ideapakka.fi)� 
Kansan sivistystyön liitolla on myös kuvauksia useista toimivista mene-
telmistä (http://www.ksl.fi/images/osallistavatmenetelmat.pdf)

Ryhmän ohjaustaidot

Osallistuminen on helpompaa, kun porukka ensin vähän tutustuu 
toisiinsa� Homman ei pidä olla vakavaa vaan helppoa ja hauskaa�  

Erilaisia kortteja voi käyttää itsensä esittelyyn ja esimerkiksi siihen, 
että sen avulla pyytää kertomaan vaikka, miltä tuntuu juuri nyt� Kor-
tit voivat olla mitä tahansa vanhoja postikortteja� Myös pieniä leluja 
voi käyttää� Leluja voi olla pöydällä iso kasa, josta jokainen poimii 
sen mikä jotenkin puhuttelee ja kertoa sen avulla jotain itsestään� 
”Kun olin pieni, halusin lentäjäksi�”  

Korttien ja esineiden valintaan voi antaa aikaa muutaman minuutin� 
Sen jälkeen kukin kertoo vuorollaan oman tarinansa ja muut kuun-
televat� Aina kiitetään kertomuksesta�

tehtävä

Lämppärit
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Kun haetaan ideoita, esim� projektiin tai juhliin tai jos halutaan esimer-
kiksi löytää ratkaisukeinoja johonkin ongelmaan voi käyttää aivoriihi-
menetelmiä� Yksi näistä on hiljainen aivoriihi ”Paperi kiertää”�

Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin (esim� 3-6 henkilöä)� Jokaiselle 
annetaan yksi paperi (A4) ja kynä�

Jokaisella on nyt 3 minuuttia aikaa kirjoittaa paperille niin monta ideaa/
ratkaisua (tms� riippuen aiheesta) kuin keksii� Ei tarvitse perustella eikä 
edes miettiä, onko se mahdollista�  

Vetäjä sanoo hep ja aika alkaa� Kolmen minuutin kuluttua paperia kier-
rätetään myötäpäivään seuraavalle ja uusi kolmen minuutin ajanjakso 
alkaa� Edessä olevalle paperille jatketaan ideointia, aina uusia� Paperin 
kierrättäminen lopetetaan sitten kun kukin saa eteensä oman pape-
rin� Paperin kierrätysvaiheen aikana ei saa puhua! Siitä nimi, hiljainen 
aivoriihi� 

Sitten ryhmän jäsenet jakavat ideat ja karsivat sieltä mielestään esimer-
kiksi kolme – viisi parasta, josta ovat yhtä mieltä� Ideat esitellään muille 
ryhmille, kirjataan ylös eri lapuille seinälle ja sitten kukin voi kiertää ää-
nestämistä esimerkiksi kolmea parasta ideaa omasta mielestään� 

Tulosten perusteella suunnittelua jatketaan parhaiksi äänestettyjen 
ideoiden pohjalta niiden toteuttamisen konkretisointiin�

tehtävä

Hiljainen aivoriihi

40

Omia ideoita ja ajatuksia
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Otetaan iso paperi, jolle piirretään ympyrä ja siihen 5-6 sektoria (piz-
zan slaissit)� Ison pöydän ääressä paperi asetetaan siten, että kunkin 
sektorin kohdalla on kaksi ihmistä� Sektoreissa on yksi teema, johon 
pari ottaa kantaa� Esimerkiksi, jos järjestetään jotkin juhlat, niin slais-
sissa voi olla: ohjelma, koristelu, kutsuttavat, musiikki, tarjottavat, 
juontajat… nimet riippuvat asiasta, jota kehitetään�  

Vetäjä antaa ajan, esim� seitsemän minuuttia, parit kirjoittavat ideoi-
taan ko� slaissin kohtaan� Sitten vetäjä kilistää kelloa ja pizzapaperia 
pyöräytetään myötäpäivään ja parit jatkavat toisten ideoiden perään�  

Ideapizzaa pyöritetään kunnes alkuperäinen kohta on omalla kohdalla� 
Keskustellen tai ääniä antamalla (tai vaikka tähtitarroja liimaamalla) 
valitaan kustakin sektorista parhaat ideat� Kootaan tulokset ja siirry-
tään toimenpiteiden suunnitteluun� 

tehtävä

Ideapizza

414141

LÄHDE:
Saarinen, J� & Haapaniemi, M� (2013): Ideaopas 2� Idema Oy�



VERTAISMENTOROINNIN
TOTEUTTAMINEN TYöPAJOILLA

"Mentori on kätevä kuin hakaneula."

– Mentorointivalmennuksen osanottajan kuvaus
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tämä opas perustuu Tampereella kokeiltuun mentorointivalmennuk-
seen ja siihen liittyvään kokeiluun� Osallistujat olivat huolissaan siitä, 
miten toiminta voisi jatkua ja kehittyä omaehtoisena toimintamallina 
työpajoilla�

Mentoritoiminta on paitsi suunniteltava ja muodostettava siihen orga-
nisaatiokohtaiset omat pelisäännöt ja muodot, myös vaalittava ja var-
mistettava sen jatkuvuus� Pajalaiset korostivat ohjaajan roolia mento-
rien tukemisessa� Tarkoittaako tämä nyt sitä, että ohjaajilla on siis vielä 
tämäkin lisätyö, voidaan kysyä�

Tarkoittaa, mutta osa työstä myös kevenee, koska mentoreista on mo-
nenmoista tukea työpajan arjen toimintaan� Ja mikä tärkeintä, mento-
rina toimiminen kehittää juuri niitä taitoja, joiden takia työpajoja on 
perustettu: työelämävalmiuksien ja oman ammatillisen osaamisen ja 
sosiaalisten taitojen kehittymisen areenoiksi�

Mentorointi pysyväksi käytännöksi

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

pajalaisten hyviÄ ideoita toimintamallin jatkoksi

•	"Mentorin rooli ja toimenkuva sekä ohjaajan rooli ja toimen-
kuva näkyville esiin�"

•	"Säännöllisesti sovitut palaverit mentorien ja ohjaajien kesken�"

•	"Mahdollisuus kokeneille mentoreille jatkaa palkkatuella työ-
pajalla mentorina�"

•	"Jatkuva kehittäminen palautteen kautta�"

•	"Jonkinlainen kannustin / palkinto mentorille, ei suuri�"

•	"Mentorien keskinäiset kokoontumiset neljän viikon välein
– mentorien kahvikuppiryhmä�"

•	"Some hyödyksi – esim� ryhmäkeskustelut vertaistukena,
ei pajakohtainen vaan laajempi yleisö�"

•	"Sujuvuutta uuden mentorin "valintaan", esim� että "vanhem-
masta" pajallisesta tulisi "automaattisesti" seuraava mentori 
(mikäli hänellä itsellään on kiinnostusta)�"
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LÄHDE:
Karjalainen, M� (2010): Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla� Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto� Opinnäytetyö / väitöskirja�

mentorointi on sopimukseen perustuvaa toimintaa� Mentorointi ei voi 
toteutua sattumanvaraisena, "kaikkihan me mentoroimme" –tyyliin� 
Mentorointi, samoin kuin tuutorointi, pohjautuu siihen, että on sovittu 
mentoroinnin tarkoitus, tehtävät ja roolit�

Mentorointiin on hyvä tehdä kirjallinen sopimus� Työpaikalla (organisaa-
tiossa) tulee olla julkisesti tiedossa, että siellä toteutetaan mentorointia 
sekä se, miten mentorointia organisaatiossa toteutetaan eli millaista se 
on (vertaismentorointia, valmentavaa mentorointia, ryhmä- vai yksilö-
mentorointia jne�)�

On myös sovittava, miten mentorin toiminta resurssoidaan� Työpajaym-
päristössä mentorin toiminta voi olla luontevasti osa kuntouttavan tai 
sosiaalisen kuntoutuksen työaikaa� Työaika on riippuvainen myös sii-
tä, millaiset tehtävät mentorille kuuluvat� Mikäli mentorin päärooli on 
toimia ikään kuin työpajan "vanhana" (nimitys ei liity ikään vaan koke-
mukseen) ja jos tehtävät rajoittuvat lähinnä uusien perehdyttämiseen ja 
vertaistukeen, työaika voi olla lyhyempi, kuin jos mentorin rooliin kuuluu 

Mentorointisuunnitelma

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

esimerkiksi ryhmämuotoista ohjausta tai työtoiminnan opastustehtä-
viä� Mentorin tehtävien tulee olla sopiva kullekin mentorille�

Mentoroinnin yliorganisointi ei kuitenkaan ole tarpeen eikä suotavaa-
kaan� Silloin siitä saattaa tulla byrokraattista ja pakonomaista� Mentorin 
on oltava innostunut roolistaan ja tehtävistään� Onnistuneessa mento-
roinnissa mentori sekä auttaa muita vertaisiaan, on apuna ohjaajalle ja 
kehittyy itse� Kyynistynyt mentori tekee enemmän pahaa kuin hyvää� 
Toisaalta mentorointi ei myöskään onnistu, mikäli organisaatio ei näe 
sitä tärkeänä tai kokee sen olevan jotain extraa ja kuormittavan entises-
tään kiireisiä pajaohjaajia�

TUTTU-6Aika –hankkeessa mentorointipilotin toteuttamista varten teh-
tiin kunkin työpajan kanssa mentorointisopimus� Sopimusta varten laa-
dittiin mallipohja, jota kukin työpaja saattoi muokata omaan tarkoituk-
seensa� Mentorointisopimuksessa sovittiin siitä, mikä on mentoroinnin 
tavoite, mentorit rooli ja tehtävät sekä niihin liittyviä pelisääntöjä�
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meNtoroINtISopImuS (mallI)

mentoroinnin tavoitteena on

•	Auttaa uuden työntekijän / osallistujan perehdytämisessä orga-
nisaation toimintaan, sääntöihin ja normeihin sekä auttaa häntä 
tutustumaan yhteisön jäseniin ja toimintakulttuuriin�

•	Toimia uuden työntekijän / osallistujan vertaistukijana työtoimin-
taan perehtymisessä lähijohtajan (-ohjaajan) kanssa sovittavalla 
tavalla�

•	Toimia opastajana, kannustajana ja rohkaisijana�
•	Muut sovitut tehtävät�

mentorointitoiminnan toteuttaminen 
Mentorointimallia kehitetään yhdessä mentorin (mentorien), työ-
paikan / organisaation työntekijöiden / osallistujien sekä toiminnas-
ta vastaavan johdon edustajien kanssa� Hyvään mentorointikäy-
täntöön kuuluu, että mentorointimallia arvioidaan säännöllisesti 
eri toimijoiden näkökulmasta� Mentorilla on oikeus saada palau-
tetta toiminnastaan sekä todistus mentorointitoiminnastaan� 

mentorointijakso

(alkuajankohta ja kesto)

mentori mentoroitava pÄivÄys

Tällä sopimuksella sovitaan mentoroinnista                                                                                                                         organisaatiossa�

Sopimus tehdään organisaation ja mentorin kanssa�

mentorin rooliin ei kuulu

•	Työjohdolliset tehtävät
•	Varsinaiseen sosiaaliohjaukseen tai -neuvontaan liittyvät tehtävät

mentoroinnin ohjaaja

(henkilön nimi)
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työpajaympäristössä mentorointikäsite koettiin aluksi vähän vieraaksi� 
Ajatus siitä, että kuntouttavan työtoiminnan asiakas voisi toimia mento-
rina oli uusi, koska mentorointi miellettiin liittyväksi esimerkiksi asian-
tuntijatyössä toteutuvaksi mestari-noviisi –malliseksi toiminnaksi� Oli 
myös pelkoja siitä, luoko mentoritoiminta työpajaan jonkinlaista eri-
arvoisuutta tai aiheuttaako se rooliepäselvyyksiä työpajan ohjaajan ja 
mentorin välillä� Osassa työpajoista ei välttämättä nähty mentoroinnin 
tarvetta, koska toimintakulttuurin yhteisöllisyyden katsottiin jo toteut-
tavan mentoroinnin tavoitteet�

Kokeilun aikana huomattiin, miten tärkeää on kirkastaa mentorin tarkoi-
tus ja tavoite kaikille osapuolille�

Mentorointivalmennuksessa kysyttiin, mitä heidän mielestään mentori 
tekisi ja miten hän toimisi työpajalla� Osallistujat jakautuivat pienryhmiin 
ja vastailivat oppimiskahvilassa kysymyksiin�

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

Vertaismentorin roolit ja tehtävät
Kokemuksesta opittua
Seuraavalle sivulle on koottu kahden pilottiryhmän vastauksia�
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Alussa yleinen 
perusperehdytys 
tiloihin ja aikatauluihin.

Näyttää
mistä löytää 

informaatiota.

On hyvä 
kuuntelija.
On luotettava.

Ei aggressiivista 
käytöstä, sisäpiirijuttuja 
tai suosimista vaan 
kaikkien tasa-arvoista 
kohtaamista.

Ei toimi oletusten 
pohjalta.

Ei ole terapeutti. 
Ei ole pomo.

On uusia
vastassa ja 
toivottaa 

tervetulleeksi.

Ei puhu toisten 
päälle tai keskeytä 
muiden puhetta.

Ei tuomitse
tai kyttää.

On helposti 
lähestyttävä, 

avoin Pyytää 
vaikka 

kahville ja 
jutustelee 
rennosti.

Välttää liikaa kiirettä 
ja stressiä.

Ei painosta.

Ei anna huonoa 
esimerkkiä.

Sitoutuu itse 
sääntöihin ja tapoihin.

Ei valtaa koko tilaa.

Ei ole kaikkitietävä.

Muistaa toisen 
yksityisyyden, ei aleta 
kysyä yksityisasioita.

Kertoo toiminta-
mahdollisuuksista
ja käy uuden kanssa 
tutustumassa toimi-
joihin eri työpisteillä.

On valmis 
oppimaan uutta.

Rakentava 
mentorointi / 
ymmärtää.

Tietää oman paikkansa
ja roolinsa ja toimii sen 
rajoissa, hyppimättä
muiden varpaille.

Ei vähättele muiden 
osaamista, jaksamista.

On läsnä. 
Kuuntelee. 
Ymmärtää.

On johdon-
mukainen.

Omien taitojen 
hyödyntäminen 
esim. perustaa 
erilaisia ryhmiä.

Ottaa uudet 
mukaan 

lounaalle.

Tarjoaa 
apua, ei 
tyrkytä.

Ohjeistaa.

On hengessä 
mukana.

Vertaisuutta 
tarjoava.

Mentorivalmennuksen osallistujien kommentteja
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työpajoilla mentorointi koettiin positiivisena ja toimintaa rikastutta-
vana asiana� Osassa työpajoista mentorin tehtävinä oli lähinnä uusien 
perehdyttäminen ja vertaistukena toimiminen� Oli myös pajoja, joissa 
mentori toimi vertaisvalmentajana työtehtävissä tai järjesti pienimuo-
toista ryhmätoimintaa� Mentorien ryhmätyönä aloitettiin eräässä työ-
pajassa tehdä uusien osallistujien perehdytysopasta�  

"Se on ollut oikein hyvä lisä työtoimintaan�
Kokeilimme myös ryhmämentorointia kun 

yhtenä päivänä aloitti viisi uutta� Kaikki mentorit 
ovat mielestäni tykänneet siitä� Tämähän on 

myös valmentajia helpottava asia kun mentori 
ottaa koppia asiakkaasta hetkeksi ja käy asioita 

läpi� Ollaan myös pidetty mentorointitiimi 
kuukausittain��� Siinä on käyty lyhyesti aloittavia 

läpi, jotta mentorit tietää keitä tulossa� Lisäksi on 
jaettu kokemuksia, mietitty mitä seuraavaksi ja 

mitä kehittää� Meillä on kehittämispäivä tulossa, 
jossa mentoreilla on oma roolinsa

ryhmien sparraajina�"

– Työpajayhdistyksen vastaava valmentaja

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

havaittuja hyötyjÄ työpajalla ohjaajien 
nÄkökulmasta

•	yhteistyö ja yhteishenki paranee
•	ohjaajien työtaakka kevenee
•	tiedonkulku paranee
•	mentorit oppivat työelämätaitoja
•	poissaolot vähenevät
•	ammatillinen kehittyminen
•	korostaa vahvuuksia
•	tuonut ryhtiä työntekijöihin ja asiakkaisiin

Työpajojen palautetta mentoroinnista
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mentorointitoiminnassa on myös omat haasteensa� Tällaisina tuotiin 
esiin muun muassa  roolien epäselvyys, kannustimien puute ja mahdol-
linen liiallinen vastuu ja työkuorma mentorilla� Mentorin omassa toimin-
nassa voi olla riskinä "liiallinen puuttuminen" ja tunkeilevuus tai se, että 
syntyy "kuppikuntia" tai eriarvoisuutta mentorien ja muiden osallistuji-
en kesken� Uhkana nähtiin myös se, jos mentorointitoimintaa ei aidosti 
kannateta organisaatiossa�

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

havaittuja hyötyjÄ työpajalla mentorien 
nÄkökulmasta

•	 luo yhteishenkeä
•	apua uusille työntekijöille
•	avaa näkökulmia ja muiden ymmärtämistä
•	vahvistaa esiintymistaitoja
•	tutustuminen toisiin ja sen kautta yhteenkuuluvuus
•	omat lahjat, taidot, tiedot, persoonallisuus hyvään käyttöön
•	mahdollisuus opastaa ja auttaa
•	 itseluottamus ja –tuntemus parantunut
•	elämä maistuu elämältä

Mentorien kokemia hyötyjä
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seuraavassa kuviossa on askelmerkein kuvattu mentoroinnin aloittami-
sen, toteuttamisen ja kehittämisen askelmerkit� Jokaisessa vaiheessa 
on tärkeä kuulla sekä työntekijöiden että osallisten (asiakkaiden) ajatuk-
sia ja ideoita� Silloin mentorointimallista saadaan juuri sopiva, tarkoituk-
senmukainen ja tavoitteellinen�

vertaISmeNtoroINNIN toteuttamINeN työpajoIlla

Vertaismentoroinnin askeleet
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IDEA

• Pitäisikö?

JATKUVUUS

• Kun yksi lopettaa,
miten toiminta jatkuu?

KANNUSTUS

• Palkinto?
• Todistus?

OHJEMATERIAALI

• Perehdytysopas?
• Mentorointiopas?
• Muu materiaali?

PALAUTE

• Miten?
• Miten tuetaan jaksamista?

TAVOITE JA TARKOITUS

• Miksi meille?
• Miksi ei?

MUOTO

• Millainen mentorointi-
malli?

• Pajan vanhin -malli?
• Vertaismalli?
• Ryhmämalli?

MENTORIN ROOLI

• Millainen rooli?
• Millaiset vaatimukset?

MENTORIN TEHTÄVÄT

• Mitähän se tekisi?

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

• Ideariihet yhdessä 
osallisten kanssa?

DIGIN HYÖDYNTÄMINEN

• Some käyttöön vai ei?
• Jos, niin miten?

YHTEISTYÖ

• Ohjaajan ja mentorin välillä?
• Muiden mentorien ja/tai 

pajojen välillä?

MENTOROINNIN 
PELISÄÄNNÖT

• Miten toimii?
• Miten ei toimi?

MENTORIN TUKI

• Kuka ohjaa?
• Mistä apua?
• Miten setvitään ongelmat?

MENTORIN
VALMENTAUTUMINEN

• Miten?
• Ryhmässä?
• Kokeillen ja palautetta antaen.
• Vinkki: voisi lukea tämän 

oppaan ;) ?

MENTOROINTI-
SOPIMUS

Vertaismentoroinnin askeleet
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