


 
Valmennusosaamisen työpaja 

13.5.2014  Pulmu Puonti 

- Mentorointi/ryhmämentorointi 

- Mentorin tehtävä ja rooli 
- Sosten Arviointimentorikoulutuksen 2013 muistiinpanojen 

pohjalta  

- SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry on valtakunnallinen 
kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 190 sosiaali- ja 
terveysalan järjestöä 

- Ryhmämentorointi case  
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• Cristina Andersson oppimisen ja valmentamisen osaaja ja 
asiantuntija kommentoi Wayne Goldsmithin kirjoittamaa Coach 
education – Ten Dumb Things we do and call it Coach Education -
artikkelia 

• WG: Mentorointiohjelmille annetaan liian suuri huomio. Mentorointi 
on kuin politiikkaa. Jokainen puhuu siitä, mutta harvemmin 
ymmärtää sitä. Jokainen kansa, jolla on valmennuskoulutusverkosto 
puhuu mentoroinnista, mutta kukaan ei ole kyennyt käyttämään sitä 
tehokkaasti, sillä kellään ei ole aikaa eikä rahaa sen kunnolliseen 
toteuttamiseen. 

• CA: Mentorointi on hieno asia, mutta se todella edellyttää aikaa ja 
sitoutumista. Niin ja rahaakin, tietysti. Itselläni on ollut kahdenlaisia 
aktoreita, sitoutuneita, jotka valmistautuivat tapaamisiin ja heitä, 
jotka tulivat paikalle eivätkä edes oikein olleet läsnä vaan kertoilivat 
niitä näitä elämästään. Jälkimmäiset hyvästelin parin kerran jälkeen. 
Mentoroinnissa ei kannata tuhlata aikaa tyhjänpäiväiseen. 
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Määrittelyä: 
• Mentorointi on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, josta molemmat 
 osapuolet hyötyvät. 
• Mentorointisuhteessa mentori ja mentoroitava voivat hyvin itsenäisesti 
 päättää tavoitteista ja sisällöistä.  
• Koulutuksen yhteydessä mentorointi voi olla lähellä vertaistuutorointia tai  
 sparrausta. 
• Mentorointi ei ole sidoksissa luotuihin rakenteisiin tai pysyviin  
 toimintaympäristöihin, vaan se perustuu luottamukselliseen suhteeseen, 

joka voi säilyä kontekstien vaihtuessa 
• Mentorointisuhde vahvistetaan usein yhteisellä sopimuksella, jossa 

voidaan määritellä esim. osapuolten roolit ja tehtävät 
• Mentorin tehtävää pidetään vapaaehtoisena kunniatehtävänä 
• Mentorointia käytetään laajasti eri aloilla 
•  Mentorointi voi olla maksutonta tai maksullista toimialan mukaan 



• Mentorointi voidaan helposti sekoittaa sen 
lähikäsitteiden kanssa, joita ovat esimerkiksi 
tutorointi, sparraus, työnohjaus, valmennus, 
neuvonta ja konsultointi 

• ”Mentoroiva työote” 

 



Mentorointi, tiedon  
jakamisen ja siirtämisen  
mallina, on jalostunut  
alkuperäisestä  
Oppipoika–Mestari- 
asetelmasta  
monipuoliseksi  
valmentautumisen  
välineeksi. 

 



• Nykyään mentorointia leimaa jaettu 
oppiminen, yhdessä tekeminen ja tasa-arvo, eli 
se on niin sanottua oppimiskumppanuutta 
(Isotalo 2010) 

• Oppimiskumppanuudessa keskeisiä ovat 
ihmisten väliset suhteet ja kasvokkain           
käytävät keskustelut 



 
 

Mentorointi prosessi 
 
 

• Jokainen mentorointiprosessi on erilainen 
esimerkiksi kestoltaan ja muodoltaan 

 ”Yksi eteenpäin sysäävä keskustelu voi olla mentorointia” - Tuula Lillia 

• Mentorin rooli tilanteen haltuunotossa on alussa iso 
ja pienenee loppua kohden 

• Mentorointisuhteessa lähtökohtana on ensisijaisesti 
mentoroitavan tukeminen ja hänen tarpeensa. 

• Prosessissa tärkeää: luottamuksen synnyttäminen ja 
ylläpito, arviointi, oppimisen reflektointi, ahaa-
elämykset, voimaantuminen 
– Huomioidaan että aina toimitaan tunnetasolla 



 
 
 

Mentorointisuunnitelman sisällöt 
 
 
 

• selkiinnyttää kummankin osapuolen roolit 
• tehdä selväksi kummankin osapuolen odotukset 
• kirjata suhteelle asetetut tavoitteet 
• sopia prosessin kesto 
• sopia tapaamisten määrä ja kesto sekä paikka 

– tarpeeksi aikaa ja  rauhallinen paikka 

• laatia suunnitelma arvioinnista ja seurannasta 
• sopia pelisäännöistä 

Lähde: Lillia 2000 



 
Eväät toimia mentorina 

 

 

• Tiedot 

• Taidot 

• Kokemus 

• Persoonallisuus 

 



 
 

Persoonallisuus työkaluna 
 
 

• Mentorin persoonallisuus vaikuttaa pitkälti siihen, millainen 
kokemus mentoroinnista syntyy niin mentorille kuin 
mentoroitavalle.  

• Jokainen työskentelee oman persoonallisuutensa mukaisesti 
• Mentorin on hyvä aktiivisesti kehittää omia 

vuorovaikutustaitojaan, kuten aktiivista kuuntelua, 
palautteenantoa, kysyvää otetta keskusteluissa ja rakentavaa 
ongelmanratkaisua. 

• Vanhat tavat toimia vaikeuttavat siirtymistä kouluttajasta 
mentoriksi 

• Johdonmukaisuus ja luotettavuus ovat myös osaavan mentorin 
piirteitä. 



Mentori 
• Rakenna luottamusta ja uskottavuutta 
• Ole läsnä ja aito 
• Rohkaise ja auta kehittymään 
• Jaa osaamistasi - kerro omia kokemuksiasi tarvittaessa 
!   Tee kysymyksiä, kuuntele 
• Anna muiden loistaa 
• Anna tilaa luovuudelle. 
• Pyri ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen 
• Arvioi tapaamisia, se auttaa keskittymään kiinnostavimpiin asioihin. 
• Vapaamuotoista  päiväkirjaa voivat pitää sekä mentori että mentoroitava 

tai vain mentori. 
• Päiväkirjaan merkitään aina vähintään tapaamisen teema ja tärkeimmät 

keskustelunaiheet sekä tunnelmat 
• Muistiinpanot ovat apuna kun tarkastellaan ja arvioidaan  asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista 
 



Vältä 

• Suoria ohjeita ja tiedon jakamista 

• Tekemästä työtä/ajattelemasta mentoroitavan puolesta 

• Estämästä mentoroitavaa tuntemasta onnistumisen 
riemua – hyvä mentori osaa siirtyä tarvittaessa sivuun 

• Alentuvaa asennetta mentoroitavaa kohtaan 

• Ohjaamasta tilannetta omien näkemystesi tai 
mielipiteidesi mukaisesti 

• Omien tai edustamasi organisaation etujen asettamista 
mentoroitavan etujen edelle. 

 

 



Ryhmämentorointi 



• Ryhmämentoroinnissa on usein yksi mentori, joka 
mentoroi pientä ryhmää ihmisiä, mutta se on 
mahdollista toteuttaa myös useamman mentorin 
mallilla.  

• Ryhmän koko on yleensä suhteellisen pieni (noin 
viisi henkilöä), jotta kaikki mukanaolijat saavat 
riittävästi aikaa ja muiden huomiota.  

• Usein ryhmämentoroinnissa kysymys on samalla 
myös vertaismentoroinnista, koska tilanteessa 
mentoroitavat mentoroivat usein toisiaan. 

 



Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat: 
Itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveys 

Urheiluosaaminen Ihmissuhdetaidot 
Itsensä kehittämisen 

taidot 

•Yleinen urheiluosaaminen 
•Lajiosaaminen 
•Opettamis- ja 
ohjaamisosaaminen 

 

•Tunne- ja 
vuorovaikutustaidot 
•Organisointiosaaminen 
•Ilmaisu- ja keskustelutaidot 
•Ongelmanratkaisutaidot 
•Ihmistuntemus  
 

•Itsearviointitaidot 
•Oppimaan oppimisen taidot 
•Verkostoitumistaidot 
•Tiedon hankinta- ja 
arviointitaidot 
•Ajattelun taidot 
 

VALMENTAJAN OSAAMINEN 



 
 
 
 
 

KIITOS! 


