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Kotitehtävän purku: mentorien ja 

mentoroitavien tarinat

• Millaisia asioita olit kirjannut muistiin (kysymykset 1-3)?

• Mitä mentorointi sinun mielestäsi tarkoittaa?

• Mitä kysymyksiä sinulle heräsi mentoroinnista ja 

omasta tulevasta roolistasi mentorina?
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Video: ”Ystävistä parhaat”

• Esimerkki MLL:n järjestämästä maahanmuuttajien ja 

suomalaisten ystävätoiminnasta, 

https://www.youtube.com/watch?v=M06lF-

oPuxk&index=6&list=PLVmITS2zS2n4lANH8AGcUIq0W

S0TFIzLk
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https://www.youtube.com/watch?v=M06lF-oPuxk&index=6&list=PLVmITS2zS2n4lANH8AGcUIq0WS0TFIzLk


I Mentoroinnin käsite, yleiset periaatteet 

ja eettiset periaatteet 
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Mitä mentorointi on

• Mentorointi on vanha menetelmä, jolla on aiemmin pyritty siirtämään 

elämänviisautta ja kokemusperäistä tietoa vanhemmalta, 

kokeneemmalta henkilöltä eli mentorilta nuoremmalle ihmiselle eli 

mentoroitavalle (tai aktorille), tavoitteena edistää mentoroitavan 

oppimista

6

• Nykyään ajatellaan, että mentorointi on on yksi ohjaamisen ja 

vuorovaikutuksen muoto

• ”Viisauden jakamisesta” on siirrytty tasavertaisuuteen ja aitoon 

vuorovaikutuksellisuuteen – onnistuneessa mentorointisuhteessa 

oppijoita ovat molemmat osapuolet (Pajunen 2011)

– Mentoroinnissa kaksi henkilöä ”ajattelee yhdessä ääneen” luottamukseen 

perustuvassa vuorovaikutussuhteessa, jakaen ja kehittäen osaamistaan



Mentoroinnin perustehtävät (Karjalainen 2010, viitaten Kram 1983)

1) Ura- ja ammatillisen kehityksen tuki 

– Mentori ”valmentaa” mentoroitavaa (uuteen) ammatilliseen 

toimintaympäristöön ja tehtävään

– Tuetaan työtehtävissä toimimista 

2) Psykososiaalinen ja emotionaalinen tuki

– Roolimallina toimimista, hyväksyntää, ohjausta ja ystävyyttä

– Vahvistetaan mentoroitavan osaamisen tunnetta, itsetuntemusta ja 

itseluottamusta 
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• Toiminta on mentorointia jos

1. Kaksi henkilöä...

2. ... käyvät luottamuksellista keskustelua

3. ... pyrkien toisen henkilön tai molempien

4. ... henkilökohtaiseen kehittymiseen

5. ... tapaamisissa, joita on useita

6. ... käsitellen enemmän käytännönläheisiä kuin teoreettisia 

asioita

7. ... aiheesta, joka kiinnostaa erityisesti mentoroitavaa. 

(Leskelä 2005, viitaten Murray 2001) 



Mentoroinnin eettiset periaatteet 
(mukaillen Rhodes 2009)

1) Vahingoittamattomuus ja pyrkimys 

hyvään 

2) Luottamuksellisuus ja vastuullisuus

3) Rehellisyys ja avoimuus

4) Oikeudenmukaisuus

5) Yksilön oikeuksien ja ihmisarvon

kunnioitus

6) Sitoutuminen
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Ks. myös Euroopan mentoreiden eettinen säännöstö 

ammattimaiseen mentorointiin 

http://www.emccouncil.org/fi/

http://www.emccouncil.org/fi/


Tehtävä

• Mieti omasta elämästäsi yksi henkilö, jolta olet saanut tärkeäksi 

kokemaasi ohjausta, tukea tai neuvoja 

• Vaihda ajatuksia parin kanssa:

– Miksi saamasi ohjaus, tuki tai neuvot olivat sinulle tärkeitä? Miten ne 

auttoivat sinua?

– Mitä voisit oppia omasta kokemuksestasi mentorin tehtävää ajatellen? 
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II Mentoroinnin muotoja
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Missä ja miten mentorointia on käytetty?

• Mentorointia on toteutettu muualla maailmassa erilaisissa 

toimintaympäristöissä, eri-ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville 

henkilöille 

– Esim. työelämän kehittämisessä, opintojen tukemisessa, huume- ja 

päihdetyössä, monikulttuurisessa työssä, uskonnollisissa yhteisöissä 

sekä lastensuojelussa, nuoriso- ja kasvatustyössä

• Eniten käytetty työelämän kehittämisessä, esim. henkilöstön 

kehittämisvälineenä sekä apuna koulutuksessa ja perehdytyksessä 

• Mentoroinnilla on pyritty motivoimaan vasta-alkajia työelämään sekä 

välittämään ja jakamaan ”hiljaista tietoa”, kokemukseen perustuvia 

työelämän tietoja ja taitoja (esim. Miller 2002; Juusela ym. 2000)
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• Perinteisesti mentorointi on tapahtunut kahden henkilön välisessä 

henkilökohtaisessa vuorovaikutussuhteessa (parimentorointi), mutta sitä 

voidaan toteuttaa ryhmämentorointina tai verkkomentorointina

• Pitkäaikaisessa mentorointisuhteessa mentori ja mentoroitava toimivat 

yhdessä jopa vuosien ajan 

– Projektimentorointi on taas luonteeltaan lyhytaikaista, kestäen usein vain 

muutamia kuukausia
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• Mentoroinniksi voidaan kutsua sisällöltään, toteutustavaltaan ja 

tarkoitukseltaan erilaisia toimintoja

• Yleensä osallistujille maksutonta toimintaa, mutta mentorointi on 

myös joidenkin yritysten palvelutuote, jolloin se ei ole ilmaista



Luonnollinen ja suunniteltu mentorointi

• Luonnollinen mentorointi ilmenee satunnaisesti ihmisten eri elämän-

tilanteissa, esim. ystävyyssuhteissa, opetustilanteissa tai ylipäänsä niissä 

tilanteissa, joissa kokeneemmat ja kokemattomammat, mahdollisesti eri-

ikäiset ihmiset kohtaavat toisensa

• Suunnitellun mentoroinnin ajatus on sama, mutta se perustuu 

jäsenneltyyn ohjelmaan, joka sisältää selkeät tavoitteet ja jossa mentorit ja 

mentoroitavat on saatettu yhteen muodollisen prosessin avulla (esim. tämä 

hanke)

– Suunniteltuun mentorointiin liittyy sopimuksellisuus, jonka avulla voidaan 

määrittää yhteisiä tavoitteita ja ”pelisääntöjä” sekä osapuolten vastuita 

ja oikeuksia
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Vertaismentorointi

• Mentorointia, jossa mentorointiin osallistuvat keskenään vertaiset, 

esim. kollegat tai opiskelutoverit 

• Mentori ja mentoroitava ovat samassa asemassa eikä heidän 

välillä ole esim. arvostukseen tai osaamiseen liittyviä 

riippuvaisuuksia (Leskelä 2005; Karjalainen 2010)
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• Molemmat osapuolet oppivat ja saavat mahdollisuuden tarkastella 

asioita kriittisesti yhdessä – ”oppimis-kumppanuutta” 

• Ei välttämättä ole erikseen mentoria ja mentoroitavaa, vaan esim. 

saman alan ihmiset tai saman oppilaitoksen opiskelijat mentoroivat 

toinen toisiaan (vertaisryhmämentorointi)



• Vertaisuus ei tarkoita sitä, että mentorointiin osallistuvien tulisi olla 

tiedoiltaan ja taidoiltaan samankaltainen joukko

• Yhdessä jakamisen ja uuden rakentamisen idea korostuu, koska 

jokaisella on joillakin elämänalueella enemmän tietämystä tai 

osaamista kuin toisella

• Vertaisena toimiminen voi tukea omaa opiskelu- tai työtehtävää, 

arkipäivän ongelmien ratkaisua ja yhteisen arjen jakamista

• Mentoroitavalla on vastuu omasta kehittymisestään ja hän on 

suhteessa aktiivinen ja vastuullinen osapuoli. (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen 

2012.)
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Kulttuurien välinen mentorointi

• Kulttuurien välisyydellä eli interkulttuurisuudella tarkoitetaan 

vastavuoroista ja kunnioittavaa dialogia (eli vuoropuhelua) eri 

kulttuurien välillä (UNESCO)

• Opiskelussa: kulttuurien välinen vertaismentorointi on opiskelua ja 

oppimista tukeva toimintatapa, jossa kantasuomalaiset ja 

maahanmuuttajataustaiset opiskelijat toimivat yhdessä toisiaan 

mentoroiden 

– Kulttuurisia eroja ei kannata korostaa, mutta ne on hyvä ottaa huomioon

– Kulttuurien välinen mentorointi tarjoaa mahdollisuuden avartaa omaa 

ajattelua ja uudistaa tai muuttaa vakiintuneita toimintatapoja

• Esim. Väestöliiton Työuramentorointi koulutetuille maahanmuuttajille
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Motiivini osallistua mentorointiin?

Keskustele parin kanssa: 

– Miksi haluat osallistua mentorointiin? Mitkä ovat sinun 

motiivisi?

– Millaisia tavoitteita sinulla on mentoroinnin suhteen? 

– Millaisia konkreettisia asioita haluat tehdä ja oppia? 



III Mentorin roolit ja tehtävät; Mentorointi 

vuorovaikutussuhteena ja prosessina 
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Mentorin rooleja 

• Mentorilla voi ja saa olla monta erilaista roolia – ei ole yhtä 

ainoaa tai ”oikeaa” tapaa olla mentori

• Mentorin ei kuitenkaan odoteta toimivan viranomaisen, 

"pelastajan", terapeutin tai auktoriteetin roolissa

• Mentori ei anna valmiita vastauksia, vaan auttaa mentoroitavaa 

oivaltamaan itse kyseenalaistamalla ja löytäen itse uusia 

näkökulmia

• Myönteisen ja rakentavan palautteen antaminen tärkeää 
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Mentorin

rooleja

”Kulttuuri-

tulkki”

Innostaja

Kannustaja, 
rohkaisija

Yhteistyö-

kumppani

Käytännön

tuki

Oppija

Luotettava

kuuntelija

Mikä näistä 

rooleista tuntuu  

luontevimmalta? 

Mikä 

vieraammalta?

Onko vielä jokin 

rooli, missä toivoisit 

mentorina voivasi 

toimia? (vrt. myös 

lukemasi tarinat)



Mentorin tehtäviä (Lähde: Isotalo 2010, viitaten Granwell-Ward ym. 2004)
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Tärkeintä omien kokemusten ja tietojen jakaminen

Mitä mentori tekee

• Toimii luottamuksen arvoisesti ja 

luottamuksellisesti

• On rehellinen ja objektiivinen

• Kunnioittaa sovittua aikataulua

• Kuuntelee mentoroitavaa

• Jakaa tietämystään tilanteeseen 

sopivalla tavalla

Mitä mentori ei tee

• Tehtäviä mentoroitavan puolesta

• Puhu mentoroitavan kanssa kaiken 

aikaa

• Anna ainoastaan ”kivaa” palautetta

• Vastaa kaikkiin kysymyksiin 

Mitä mentori voi halutessaan tehdä

• Tarjoaa mahdollisuuksia ja neuvoja 

mentoroitavan verkoston 

laajentamiseen

• Auttaa oppimaan esimerkistään

• Auttaa identifioimaan ammatillisia 

päämääriä 

Mitä mentori ei voi tehdä 

• Opettaa mentoroitavalle kaikkea 

• Määritellä mentoroitavan tavoitteita 

hänen puolestaan

• Selvittää kaikkia mentoroitavan

ongelmia

• Selvittää mentoroivan konflikteja 

hänen puolestaan



Mitä mentorilta ja mentorointisuhteelta odotetaan

• Sitoutumista – aitoa kiinnostusta muihin, halukkuutta luoda uusi 

ihmissuhde

• Aikaa – on hyvä sopia mentoroitavan kanssa aivan aluksi yhteisesti 

käytössä olevasta ajasta 

• Luotettavuutta – kykyä pitää asiat vain kahdenkeskisenä

• Rehellisyyttä – ennen kaikkea kykyä olla oma itsensä 

• Kuuntelu- ja kyselytaitoja – esim. mentoroitavan esittämien 

vihjeiden havaitsemista, ymmärtämisen varmistamista, oletusten 

minimointia ja keskeyttämisen välttämistä

• Empatiaa – toisen näkökulman ja kokemuksen ymmärtämistä
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Vuorovaikutustyylejä

Lähde: Kauppila, R. (2011) Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot



Mentorointi vuorovaikutussuhteena

• Mentorointi tapahtuu mentorin ja mentoroitavan välisessä tasa-arvoisessa 

vuorovaikutuksessa

– Kun on aidosti oma itsensä, kommunikaatio toimii paremmin ja 

mentorointisuhteesta tulee tasavertainen 

• Jokainen mentorointisuhde on yksilöllinen ja erilainen

• Mentorointisuhteessa tapahtuu molemminpuolista oppimista 

– Mentorointi on kokemuksista oppimista

– Yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta mentorin ”hiljainen tieto” voi välittyä 

mentoroitavalle ja päinvastoin 

• Mentorointi rakentuu molemminpuoliselle luottamukselle 

– Turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen erityisesti suhteen alussa on 

tärkeää
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Mentoroinnin vuorovaikutusvälineitä esim.

• Face-to-face-tapaaminen – kahvilassa, 

koululla, kotona, kirjastossa jne.?  

• Puhelinsoitto, tekstiviesti 

• Sähköposti, Wilma

• FB, Yammer, Whatsapp 

• Videoyhteys, esim. Skype

• Yhteinen blogi 

• Joku muu, mikä?  
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Mitkä 

vuorovaikutuskanavat ovat 

sinulle mieleisimpiä? 

Millaisia viestintä- ja 

vuorovaikutusvalmiuksia 

mentorin tehtävässä 

tarvitaan? 

Virtuaalinen 

/e-mentorointi



Mentorointi prosessina

• Ennen toiminnan varsinaista alkamista: mentori-mentoroitava -

parien (tai ryhmien) muodostaminen eli yhteensovittaminen
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– Tapahtuu usein toimintaa koordinoivan henkilön toimesta, joka käy läpi kaikki 

mentorit ja mentoroitavat esim. heidän lähettämiensä hakemusten perusteella 

– Valinnan perusteena mm. mahdolliset yhteiset kiinnostuksen kohteet tai 

koulutusala, molempien osapuolten toiveet (esim. sukupuoli, asuinpaikkojen 

läheisyys) 

– Joissakin mentorointiohjelmissa mentoroitava voi itse valita mentorin 

• Yhteensopivuutta voidaan varmistaa myös eri osapuolten 

henkilökohtaisella tapaamisella ennen mentoroinnin aloittamista

• Usein mentorointisuhteesta tehdään myös (kirjallinen) 

mentorointisopimus (”yhteiset pelisäännöt”)



• Kun mentorointi alkaa:

– Keskustellaan yhdessä mentoroitavan kanssa toimintaan liittyvistä odotuksista ja 

toiveista

– Sovitaan yhdessä mentoroinnin tavoitteet ja sen tarkoitus sekä toimintaperiaatteet 

(esim. luottamuksellisuus)

• Päätetään yhdessä käytännön asioista, esim.: 

– Tapaamisten määrä, tapaamistahti 

– Yksittäisen tapaamisen kesto 

– Tapaamispaikka/-paikat 

– Yhteydenpitotavat ja yhteystietojen vaihto  

– Suunnitelma yllättävien esteiden varalle, peruutukset

→ voidaan kirjata halutessa mentorointisopimukseen 

28



Mentorointiprosessin aikana:

• Mentorointi on prosessi ja tilanteet ja tarpeet voivat muuttuvat 

prosessin aikana 

– Roolit saattavat vaihtua ja muuttua: vuorovaikutussuhteen alussa saattaa 

korostua mentorin ohjaavuus, mutta myöhemmin korostuu tasavertainen 

työskentely

• Joustavuus on tärkeää, jotta osapuolet ottaisivat muutokset 

huomioon ja reagoisivat niihin prosessin edetessä

• Uutta luovien, innovatiivisten ajatusten ja päätelmien löytymiseksi 

vuorovaikutussuhteeseen tarvitaan riittävästi erilaisuutta, mutta 

toisaalta tarvitaan myös jossain määrin kokemuksia 

samanlaisuudesta. (Keskinen & Paalumäki 2009.)

• Anna mentoroitavallesi ja mentorointisuhteen kehittymiselle 

riittävästi mahdollisuuksia! 
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Mentoroinnin mahdollisia haasteita

• Erilaiset tai epärealistiset odotukset (esim. 

mentorin rooliin liittyen)

• Puutteellinen kommunikaatio, 

väärinkäsitykset  

• Luottamuksen puute 

• Aikapula, kiire 

• Sitoutumattomuus 

• Elämäntilanteen muutokset 

• Käytännön järjestelyihin liittyvät ongelmat 

(esim. välimatkat ja kulkeminen, 

lastenhoito)

• Liiallinen mentorijohtoisuus 
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Miten itse suhtaudut 

ristiriitoihin? Mikä on 

sinulle tyypillinen 

ristiriitojen ratkaisutapa?



Kulttuuristen erojen huomiointi mentorina
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• Ota huomioon mahdolliset erot 

– Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa

– Aikakäsityksessä

– Suunnitelmallisuudessa

– Yksilöllisyydessä ja yhteisöllisyydessä

– Suhteiden muodollisuudessa

– Suhtautumisessa sääntöihin ja sitoumuksiin

– Suhtautumisessa epäonnistumisiin ja virheisiin

• Jos et tiedä tai olet epävarma, kysy!  

• Ole aktiivisesti kiinnostunut mentoroitavan omasta kulttuurista ja 

kysy, miten hänen kotimaassaan on tapana tehdä jokin asia



Kyllä vai ei?

• Tiedän mitä mentorointi on. 

• Uskon, että mentoroinnin avulla voidaan saada aikaan muutoksia 

oppilaitoksessani. 

• Uskon, että mentorointi auttaa myös minua.

• Kestän sen, jos mentoroitavani on pettynyt joihinkin asioihin Suomessa.

• Tiedän, miten voin tarkistaa mentoroitavani kanssa, että mentorointi sujuu 

molempien kannalta tyydyttävällä tavalla.

• Tiedän, millainen mentori haluan olla mentoroitavalleni.

• Ymmärrän, että mentorointiin voi liittyä myös haasteita, joihin en välttämättä 

pysty itse vaikuttamaan. 

• Mentorina toimiessani minulla on sekä tehtävään liittyviä oikeuksia että 

velvollisuuksia.

• Osallistun mentorointiin vain, koska opettajani käski. 
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Materiaalia ja linkkejä, esim. 

• THL:n selkokielinen esite mentoroinnista, http://papunet.net/selko/wp-

content/uploads/2015/09/THL_Mentorointi_esite_web_220515-2.pdf

• KAMU – Opiskelijat ja maahanmuuttajat kavereiksi, http://kamu.metropolia.fi/

• Matkalla työelämään-hanke, 

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/matkalla_tyoelamaan/

• Womento työuramentorointi koulutetuille maahanmuuttajanaisille, Väestöliitto, 

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

• Mentorointiopas (2012), Kansalaisareena, 

http://www.kansalaisareena.fi/mentorointiopas2012.pdf

• Saimit – Monikulttuurinen naisten mentorointihanke, https://www.hdl.fi/wp-

content/uploads/2018/01/Helsingin-Diakonissalaitos-julkaisu-saimit-opas-

mentoritoimintaan.pdf

• Mentorointiopas AKAVA 2010, 

https://www.akavanerityisalat.fi/files/2618/Mentorointiopas.pdf

• FIKA-mentoriohjelma Suomeen muuttaneille henkilöille, 

http://integration.luckan.fi/fika/suomeksi/

• ”Mentori voi avata muualta tulleen silmät” (YLE 22.7.2014), 

https://yle.fi/uutiset/3-7368116
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