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at/jokainen-tarvitsee-
mentorin



4.4.2019Antti Seppänen 3

https://opeopinnotblog.files.wordp
ress.com/2017/02/paivi_kupias_t
oimijuus_tyossa_tukena_tyonohj
aus_coaching_mentorointi_fasilit
ointi.pdf



Miksi ja milloin mentorointia?

 Kun tarve on kehittää osaamista ”syvemmällä tasolla” esim. esimiestyössä 
kehittyminen, projektijohtaminen, asiantuntijana kehittyminen

 Oppiminen on mentoroinnin yhteydessä oivaltamista, kokeilemista, reflektointia 

 Perustuu kahden henkilön kohtaamiseen ja siinä jaettuun vuorovaikutukseen. 
Parien pitäisi sopia toisilleen. (Ei ole sattumaa) Prosessi on pitkä ja herkkä ja 
vaatii tukea.

 Vertaismentoroinnin idea ei ole se, että toinen olisi vanhempi ja viisaampi. 
Kuuntelemisen merkitys on huomattava.
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Mitä tavoitteita itse alustavasti olette pohtineet prosessille? 
Esimerkkejä

 Omat ajatukset ja tekeminen kirkastuu
 Johtamisen kehittäminen kirjastoissa

 Itsensä johtamisessa kehittymistä
 Organisaation toiminnan/rakenteiden kehittäminen
delegoinnin ja johtamisen kehittäminen

• Oman työn kehittyminen: uutta näkökulmaa palveluiden kehittämiseen
• Kokonaisarkkitehtuuriajattelun kehittäminen
• Kokoelman kehittäminen
• Verkostoissa johtajien kanssa toimiminen

• Oman asiantuntijuuden kehittäminen laaja-alaisesti erit. xx ja xx liittyen
• Tietoa siitä, mitä juuri nyt on kuplimassa pinnan alla. 
• Verkoston rakentaminen
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Keinot

 Mentorointiprosessi, joka nojautuu

– Luottamukseen ja turvallisuuteen
– Rikastavaan vuorovaikutukseen
– Kuuntelemiseen ja kysymiseen
– Oivaltamiseen
– Kokeilemiseen
– Muistamiseen ja reflektointiin
– Viisauteen
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Roolit

 Mentoroitava
– Asettaa tavoitteet kehittymiselle
– Kertoo, reflektoi, kokeilee
– On vastuussa prosessista 

 Mentori
– Asettaa tavoitteet kehittymiselle
– Kuuntelee, ymmärtää
– Kysyy, haastaa, oivalluttaa
– Kiteyttää, peilaa
– Kertoo, muistelee
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Mentorointisuhteen eteneminen 

(1) 

Suhteen 
perusta

(2) 

Suunta
(3) 

Kehittyminen
(4) 

Lopettaminen

(5) 

Eteenpäin 
meno

1. tapaaminen

Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014
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Vinkkejä mentoroinnin onnistumiselle

 Sopikaa selkeästi ajankäytöstä ja rooleistanne kussakin tapaamisessa
 Varatkaa tapaamisajat kalenteristanne mahdollisimman pitkälle etukäteen ja 

sitoutukaa niihin
 Vaikka välillä on tärkeää puhaltaa ulos päivän tapahtumat, niin siirtykää kuitenkin 

mahdollisimman nopeasti päivän teemaan
 Oppimispäiväkirjasta on iloa pitkään mentoroinnin päätyttyäkin (arvon ymmärtää 

usein vasta jälkikäteen)
 Jakakaa osaamistanne ja kokemuksianne
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Sudenkuoppa

Kun ohjaukset ovat lyhyitä, ohjauksen tavoitteetkaan eivät voi olla kovin 
haasteellisia. Näin ollen tavoitteet typistyvät hyvin konkreettisiksi tekemisiksi, joita 
voi selkeästi mitata. Samalla voidaan hukata jotain ohjauksen olemuksesta. 
Ohjauksessa on mahdollista luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa pysähtyä 
tarkastelemaan työtään ja itseään työssä. Arjen keskellä siihen ei usein ole aikaa. 

Eräs ohjattavani totesi kerran, että hänen perustehtävänsä olisi ajatella. Arjen 
työssä juuri siihen ei ole kuitenkaan aikaa, kun tehtäviä on niin paljon 
suoritettavana. Arkeen tarvitaan pysähdyspaikkoja, joita ohjaus mahdollistaa. 
Ohjaustakin voidaan kuitenkin alkaa ”suorittaa”.
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Harjoituksia

Lähteet Bomentis Oy:n ja KEHA-keskuksen materiaalit
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Mitä meissä on yhteistä?

Kiinnostukaa toisistanne esimerkiksi seuraavien apukysymysten avulla. Kirjatkaa ”löytönne” alla olevaan kuvaan. Voitte myös 
keksiä omia kysymyksiä:

 Mikä on siviilisäätysi? Minkälainen perhe sinulla on? Mistä olet ”kotoisin”?
 Mitä harrastat? Miksi? 
 Mikä on intohimosi? Mihin käytät aikaasi, kun et ole ”työmoodissa”?
 Mitä teet kesälomallasi? Mistä erityisesti nautit?
 Mikä toimintatavassasi muuttuu, kun työmoodi muuttuu 

”perhe/vapaamoodiin”?
…
Jatkakaa keskustelua ja suunnatkaa huomio työmoodiin. 
Pyrkikää tunnistamaan näkyvän toiminnan alta löytyviä 
yhtäläisyyksiä: 

 Mitä arvostat?
 Mikä on sinulle luovuttamattoman tärkeää? 
 Mitkä asiat tuottavat sinulle työssäsi harmaita hiuksia?
… 
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Potentiaalit

Tutustu toisen ajatteluun ja persoonallisuuteen. Opettele haastamaan potentiaali esille. Käytä hyväksesi kysymyksiä ja kirjoita muistiin 
avainsanat:

1. Mitä vahvuuksia tunnistat itsessäsi elämäsi eri rooleissa? Esim. esimiehenä, kollegana, työntekijänä, mentorina, ystävänä, omasta 
harrastuksestasi innostujana

2. Kuvittele: Kun saat tehdä juuri niitä asioita joita haluat, millainen olet? Mitä silloin teet?

3. Mistä innostut?

4. Missä tai milloin koet onnistumisia? 

5. Missä haluaisit kehittyä?

6. Jos saisit kaiken potentiaalisi käyttöösi ja olisit parhaimmillasi, millainen olisit ja mitä tekisit?

7. Millaiseksi mentoriksi / mentotoitavaksi / johtajaksi / asiantuntijaksi haluat kasvaa? Mistä toivot toisten arvostavan sinua tulevaisuudessa?

Kiteytä haastattelun pohjalta, mitä potentiaalia näet toisessa:
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Peilaa ja palauta -harjoitus

 Kertoja: Kerro suoriutumisestasi arjen haasteellisesta työtilanteestasi. Arvioi toimintaasi: Missä onnistuit? Missä on vielä parannettavaa? 
Perustele.

 Kuuntelija: Kuuntele kollegaasi ja tarinan loputtua kerro kuulemasi omin sanoin. Käytä kuullun palauttamisessa avuksesi alla olevia 
kuuntelua vahvistavia toimintatapoja (kts. alla).

 Bonuksena: Kiinnitä huomiota non-verbaaliseen viestintään. Voit myös kertoa vaikutelmasta, josta non-verbaalinen viestintä kertoi.

1. Peilaa toisen puhetta toistamalla omin sanoin, mitä hän kertoi: ”Kuulin sinun sanovan…” 

2. Toista ”papukaija-palautteella”, mitä toinen sanoi: ”Sanoit…” 

3. Tiivistä olennainen: ”Haluat, että budjetti on tehty määräajassa.”

4. Nosta esiin pääkohdat toisen puheesta: ”Kuulin sinun sanovan, että työhön kuluva aika riippuu työntekijän kompetenssista eikä 
työmäärästä.”

5. Anna tilaa ajatella laajemmin: ”Kerro lisää.” "Tämä/tuo kuulostaa hyvältä.” 

6. (Voi jopa haastaa: ”Oletko pohtinut asiaa toisesta näkökulmasta?”)

7. Varmista ymmärryksesi tarkentamalla omaa tulkintaasi kuulemisesta: 

– ”Ymmärsinkö oikein, että tarkoitit…”

– ”Mitä tarkoitit sillä, kun sanoit…”
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Tavoitteen määrittelyyn apukysymyksiä

1. Miten innoissasi olet määritellyistä tavoitteista? (1-10) 
– Mistä erityisesti olet innoissasi? 
– Mistä innostuksesi syntyy?

2. Millä todennäköisyydellä uskot, että saavutat tavoitteeseesi? (1-10)
– Mitä vahvuuksia sinulla on tavoitteen saavuttamiseksi? Miten hyödynnät niitä tietoisesti?
– Ovatko tavoitteet liian haastavia? Ovatko tavoitteet liian rajaavia?

3. Kiteyttäisitkö, mitä tekemällä saavutat tavoitteesi? Mitä konkreettisia 
asioita valitset onnistuaksesi?

– Mitä voisi mahdollisesti hidastaa tai estää tavoitteen toteutumisen?
– Mitä tarvitset, että pystyt ylittämään tai ohittamaan mahdollisen esteen?

4. Mitä tarvitset minulta onnistuaksesi?
– Miten voisimme tukea toinen toisiamme tavoitteiden onnistumisessa? 
– Miten voisit auttaa toisia onnistumaan?
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2013



Vaiheet 1 ja 2: Perusta ja suunta
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Mentoroinnin tarkoitus 
 Organisaation tavoite
 Yksilöiden tavoitteet

Mentorointisopimus
Odotukset
Tutustuminen
 Ura ja historian kokemukset
 Urahistoria
 Urahistorian keskeiset opit
 Mistä pidät/et pidä tällä toimialalla?
 Parhaat saavutukset/suurimmat epäonnistumiset

 Sosiaaliset tekijät
 Perhestatus
 Merkittävät elämänvaiheet
 Mielenkiinnon kohteet työn ulkopuolella

 Minä mentorina / mentoroitavana? 
 Mitä muuta olisi hyvä tietää minusta ammattilaisena 
 …ihmisenä?

 Tavoitteet, päämäärät, unelmat 
 Oppimistavoitteet

 Suoritustavoitteet

 Pelisäännöt
 Luottamuksellisuus

 Palautteen anto

 Hankalat tilanteet 

 Käytännön asiat
 Tapaamispaikka

 Kesto

 Tiheys

 Yhteydenottotavat tapaamisten välillä

Mentorin roolin selkeytys
 Ensimmäisen tapaamisen 

arviointi

Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014



Lähteitä materiaalin takana

Bomentis Oy http://www.bomentis.fi
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