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Tutkimukseni kertoo kehittäjämentoritoiminnasta, joka toteutettiin Lapsen hyvä arki 2 –hankkeen kehittämistyön 

juurruttamista, levittämistä ja syventämistä varten. Juurruttamisen menetelmänä käytettiin vertaisryhmämentorointia ja 

toimintaa varten koulutettiin kehittäjämentoreita vuoden 2012 aikana. Vertaisryhmämentorointiryhmät aloittivat 

syksyllä 2012. Tutkimuskysymykset muotoutuivat tutkimuksen edetessä seuraaviksi. Millaiseksi kehittäjämentorin 

tehtävä muotoutuu vertaisryhmämentoroinnissa? Miten vertaisryhmämentorointi toimii osallistujien työn tukena? Miten 

vertaisryhmämentorointi tukee kehittämishankkeen juurruttamisprosessia ja miten se näkyy arjessa? 

Vertaisryhmämentoroinnin käyttö varhaiskasvatuksessa on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Opettajien keskuudessa sen 

hyödyt on todettu kiistattomasti. Menetelmän käytöstä kehittämishankkeiden juurruttamisessa tai levittämisessä ei 

myöskään ole paljon kokemuksia. Näistä molemmista saatiin tutkimuksessani uutta tietoa. Kiinnostavuutta 

tutkimuksessa lisäsi myös se, että kaikki kehittäjämentorit olivat esimiehiä mentoroinnin osallistujille. 

Keräsin aineistoani osallistuvalla havainnoinnilla, kerronnallisilla haastatteluilla ja tutkimuksessani oli 

toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Tutkimukseni aineisto muodostui videoiduista koulutuspäivistä, tutkijan 

kenttämuistiinpanoista, konsultaatiotapaamisten ja yhden mentorointi-istunnon videoinneista sekä kehittäjämentoreille 

ja osallistujille suunnatuista kyselyistä. Tutkimukseni on narratiivinen tutkimus, jonka tulososa koostuu 

kehittäjämentoreiden ja vertaisryhmämentorointiin osallistujien tarinoista. 

 

Tuloksissa kuvataan kehittäjämentorin tehtävän muotoutumista. Siinä keskeistä oli mentorin esimiesasema 

organisaatiossa, mentorointi-istuntojen suunnittelun merkitys ja hyvä valmistautuminen mentorointitapaamisiin. 

Osallistujien ammatillinen kehittyminen muodostui kokemusten jakamisesta, kollegoiden tuesta, ammatillisesta 

dialogista ja reflektoinnista. Juurruttamistyössä nähtiin onnistumisia, mahdollisuuksia, pulmia ja epäonnistumisia. 

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että koulutuskokonaisuus koettiin onnistuneeksi ja se vastasi kehittäjämentoreiden 

odotuksia. Vertaisryhmämentorointi koettiin hyväksi toimintatavaksi uusien asioiden levittämisessä. Esimiehen 

toimiminen mentorina alaisilleen ei välttämättä ole huono asia, mutta se ei ole ongelmatonta. Tutkimustuloksista 
voidaan päätellä, että menetelmä toimi juurruttamistyössä varsin hyvin. Uusia käytäntöjä syntyi ja toiminnan arviointia 

tapahtui. Joitakin esteitä juurruttamistyön onnistumiselle oli, muun muassa työyhteisön innottomuus työn 

kehittämiseen. Toiveikkuus muutoksen onnistumiseen kuitenkin näkyy sekä kehittäjämentoreiden että osallistujien 

tarinoissa. 

Vertaisryhmämentorointiin osallistujat kokivat saavansa kollegiaalista tukea ja olivat tyytyväisiä saadessaan hetken 

rauhassa syventyä aiheeseen kerrallaan. Juurruttamistyön onnistumisessa oli vaihtelua riippuen työyhteisön valmiudesta 

oppia uutta ja osallistujan mahdollisuuksista viedä ideoita eteenpäin. 

Jatkossa vertaisryhmämentoroinnista aiotaan organisaatiosta tehdä pysyvä toimintamenetelmä ja käyttää sitä erilaisissa 

tilanteissa, kuten uusien työntekijöiden, eri ammattiryhmien ja tiimien kehittämismenetelmänä. 
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1. JOHDANTO 

 

Pro gradu tutkielmani kohdistuu kehittäjämentoritoimintaan, joka toteutettiin Lapsen hyvä 

arki 2 –hankkeessa. Jatkohankkeen tavoitteena oli juurruttaa, levittää ja syventää alku-

hankkeen kehittämistyössä aikaansaatuja tuloksia. Tutkimukseni kohdejoukko koostui 

hankealueen kehittäjistä, jotka saivat koulutuksen kehittäjämentoreiksi. Kehittäjämentorit 

juurruttivat uusia työmenetelmiä ja asiakirjoja vertaisryhmämentoroinnilla.  

Tutkimukseni viitekehys muodostui mentoroinnin ja vertaisryhmämentoroinnin periaatteis-

ta, joihin erityisesti kuuluvat hiljaisen tiedon siirtäminen ja dialogisuus. Alkutarina mento-

roinnille tulee antiikin kreikkalaisesta tarusta, jonka mukaan Mentor oli kuningas Odysse-

uksen hyvä ystävä. Mentor jäi opettamaan Odysseuksen poikaa, Telemakhosta, isän lähti-

essä Troijan sotaan. Mentorin hahmoon oli kätkeytynyt jumalatar Pallas Athene, joka antoi 

Mentorille jumalallisen viisauden kasvattajana. Mentorilla käsitetään tämän tarun perus-

teella olevan viisautta ja auktoriteettia, joka on jumalallista alkuperää. 

Mentoroinnin klassinen määritelmä, jossa kokeneempi ja sosiaalisestikin arvostetumpi 

henkilö auttaa kokemattomampaa työuran alkutaipaleella tukien ja ohjaten, on lähellä kes-

kiaikaista menetelmää, jossa mestari opetti taitojaan oppipojalle. Mentorointi on kuitenkin 

muotoutunut aika kauas alkulähteiltä ja onkin saanut monenlaisia tulkintoja. (esim. Kram, 

1985; Heikkinen, Jokinen, Markkanen & Tynjälä, 2012.) 

Vertaisryhmämentoroinnin käyttö varhaiskasvatuksessa on toistaiseksi ollut melko vähäis-

tä. Opettajien keskuudessa sen hyödyt on todettu kiistattomasti. Menetelmän käytöstä ke-

hittämishankkeiden juurruttamisessa tai levittämisessä ei myöskään ole paljon kokemuksia. 

Näistä molemmista saatiin tutkimuksessani uutta tietoa. Kiinnostavuutta tutkimuksessa 

lisäsi myös se, että kaikki kehittäjämentorit olivat esimiehiä mentoroinnin osallistujille.  

Tutkimukseni on narratiivinen, kerronnallinen. Tutkimukseni läpi kulkee sekä kehittäjä-

mentoreiden kehitystarina että vertaisryhmämentorointiin osallistujien tarina. Ne näkyvät 

tutkimukseni eri osioissa aineiston sitaatteina ja varsinaisesti tulosluvussa yhteisinä tari-

noina. Lisäksi oma tutkijan tarinani näkyy kenttämuistiinpanojeni sitaatteina. 
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2. KEHITTÄJÄMENTORITOIMINNAN TEOREETTISET PE-

RUSTEET 

 

2.1 Mentoroinnin malleja 

 

Mentoroinnissa on periaatteessa kyse hyvin yksinkertaisesta asiasta: kokematon saa apua 

kokeneemmalta. Mentorointia on kuitenkin määritelty monella tavalla ja se on saanut ke-

hittyessään uudenlaisia muotoja. Historiallinen aika ja mentoroinnin konteksti vaikuttavat 

sekä määrittelyyn että sisältöön. Kram (1983) on löytänyt tutkimuksissaan mentoroinnille 

kaksi tehtävää: urakehityksen ja psykososiaalinen tukemisen. Urakehitystä tukevia tehtäviä 

voivat olla valmentaminen, haasteellisten työtehtävien osoittaminen tai tuki uralla etenemi-

sessä. Psykososiaalisia tehtäviä taas ovat esimerkiksi ystävänä ja roolimallina oleminen, 

neuvominen ja luottamuksellisen suhteen luominen. Nämä molemmat tehtävät auttavat 

uutta työntekijää kehittymään ja kohtaamaan tulevat haasteet urallaan. (Kram 1983, 613-

614.) 

Yhdysvalloissa Wang & Odell (2002) perehtyivät tutkimuksessaan mentorointisuhteessa 

mentoroinnille asetettujen tavoitteiden sekä mentorin taitojen ja valmiuksien vuorovaiku-

tukseen. He tunnistivat kolme erilaista mallia mentoroinnille: humanistisen (humanistic) 

mallin, oppipoikamallin (situated apprentice) ja kriittis-konstruktivistisen (critical-

constructivist) mallin. (Wang & Odell 2002, 499.) 

Humanistisessa mallissa etusijalla ovat mentoroitavan henkilökohtaiset tarpeet. Mentorin 

tulee olla noviisi-opettajalle asiantuntijana, joka auttaa noviisia ratkaisemaan henkilökoh-

taisia ongelmia, määrittelemään uudelleen tarpeensa opettajana ja tuntemaan olonsa muka-

vaksi opettajana. Tätä kuvaa vasten mentorin tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvin inhimil-

lisiä: kyky olla ystävä ja hyvä kuuntelija, henkilökohtaisiin tarpeisiin ja ongelmiin tarttuva 

sekä noviisin itseluottamusta kasvattava. Mentorointikeskusteluilla on lähes psykoterapeut-

tisia piirteitä. (Wang & Odell 2002, 493.) 
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Eräs esimerkki humanistisen mallin toteutuksesta tulee Isosta Britanniasta. Arthurin, Da-

visonin ja Mossin tekemässä tutkimuksessa tuettiin opettajaopiskelijoita mentoroinnin 

avulla opintojen aikana. Aineisto perustui Ison-Britannian opettajakoulutuksen (PGCE= 

Post Graduate Certificate in Education) ohjelmaan vuosien 1993 ja 1996 välillä ja tutkimus 

oli tehty opettajankoulutuksen opiskelijoiden keskuudessa lounaisessa Englannissa. Uuden 

ohjelman päämääränä oli kehittää ohjaavan opettajan taitoja kumppanuuteen ja mentoroin-

tiin opettajaopiskelijan kanssa.  (Arthur, Davison & Moss, 1997, 87.) 

Mentorointi oli ymmärretty tässä kontekstissa opettajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaami-

sena ja mentori-nimitystä käytettiin ohjaavasta opettajasta. Ohjaavat opettajat käyttivät 

mentoroinnin periaatteita keskusteluissa ja opiskelijan kehittämisessä. Koska mentorointi 

oli osa opettajankoulutusta, mentorin tehtävä oli arvioida opiskelijan kykyä ottaa vastuuta 

luokassa ja koulussa. (Arthur ym., 1997, 36.) Arviointi ja suoritukset eivät kuulu mento-

roinnin periaatteisiin, mutta toisaalta koulutuksessaan mentorit harjoittelivat erilaisia me-

netelmiä, joilla he pystyivät auttamaan opiskelijoita saavuttamaan päämääränsä. Opiskeli-

jat osallistuivat käytäntöjen suunnittelemiseen, joten opiskelijoiden näkemys tuli myös 

esille. (Arthur ym., 1997, 90.) 

Oppipoikamalli on hyvin lähellä mentoroinnin määritelmää Odysseuksen ajoilta. Päämää-

ränä on entisten käytäntöjen säilyttäminen ja noviisin auttaminen näiden käytäntöjen sisäis-

tämisessä. Ajatuksena on, että harjoittelu ja tekemällä oppiminen auttavat tässä parhaiten. 

Mentorilta odotetaan vahvaa käytännön osaamista ja taitojen hallintaa. Hiljaisen tiedon ja 

käytännön taitojen siirtäminen mentoroitavalle tapahtuu kuvaillen ja demonstroiden. Men-

torointikeskusteluissa keskeiseksi nousee mentoroitavan opettaminen sekä määräysten ja 

normien siirtyminen mentoroitavalle. (Wang & Odell, 2002, 495-496.) 

Yhdysvalloissa, Illinoisissa, Leyden Highschool’issa käynnistettiin vuonna 1996 aloittele-

ville opettajille mentorointi-ohjelma, joka on hyvin lähellä oppipoikamallia. Ohjelmassa 

uusia opettajia perehdytettiin koulun käytäntöihin viiden päivän kurssin aikana ennen kou-

luvuoden alkua. Kurssille osallistujien oli määrä perehtyä työyhteisön kulttuuriin, odotuk-

siin ja näkemyksiin, ymmärtää esimiehensä odotuksia heiltä, saada riittävästi tietoa onnis-

tuakseen työssään, tuntea itsensä luottavaiseksi ja varmaksi ohjaajansa kanssa sekä tietää 

kaikki, mitä toivoisi tietävänsä ennen varsinaisen opetustyön alkua (Martin & Robbins, 

1999, 28-29.) Keskustelujen, harjoitusten ja kirjoitelmien avulla opettajat syvensivät käsi-
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tystään opettajan työstä. Ensimmäisten koulupäivien reflektointi tapahtui oman mentorin 

kanssa. Tapaamisia oli esimiehen kanssa kerran kuussa, mentorin kanssa tarvittaessa ja 

vertaisten kanssa uudet opettajat kokoontuivat muutaman kerran ensimmäisen työvuotensa 

aikana. Tässä ohjelmassa näkyy se, mitä mentoroinnissa usein kritisoidaan eli että mento-

roinnilla pyritään säilyttämään olemassa olevia käytäntöjä, eikä niinkään pohtia kehittämis-

tä tai muuttamista. Uusilla opettajilla olisi kuitenkin varmasti halua ja annettavaakin muu-

tokselle. (Wang & Odell, 2002, 482.) 

Kriittis-konstruktivistisessa mallissa tuetaan opettajien omaa näkökulmaa opetukseen. Täs-

sä mallissa molemmat osapuolet ovat aktiivisia uuden tiedon ja käytäntöjen tuottamisessa 

ja kehittämisessä. Mentorin tulee kuitenkin olla se, joka saa aikaan mentoroitavassaan uu-

den ajattelun ja näkökulman esimerkiksi asettamalla kriittisiä kysymyksiä olemassa olevil-

le käytännöille. (Wang & Odell, 2002, 497-499.) Vertaisryhmämentorointi antaa mahdolli-

suuksia tähän ja eroaa perinteisestä parimentoroinnista siten, että pelkän hiljaisen tiedon 

siirtämisen sijaan on alettu puhua tiedon jakamisesta kokeneiden ja kokemattomampien 

kesken. Toinen ero entiseen on mentoroinnin tapahtuminen ryhmässä, jossa jaetaan koke-

muksia, osaamista ja työn haasteita. (Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2010, 50.)   

Uudessa Seelannissa painotetaan työn kehittämisen ajatusta. Uudet opettajat saavat apua 

monin tavoin, mutta ensisijaisesti omasta työpaikastaan. Yhtymäkohtia tutkimukseni kehit-

täjämentoritoimintaan löytyy mentorin roolista. Uudessa Seelannissa uuden opettajan men-

tori on yleensä lähin esimies. Mentorin tehtävänä on seurata aloittelijan opetusta, järjestää 

kahdenkeskisiä tapaamisia, antaa aloittelijalle mahdollisuuden tutustua mentorin omaan 

työskentelyyn, muiden opettajien tapaan tehdä työtä ja lisäksi hänen vastuullaan on kertoa 

koulutusmahdollisuuksista. (Britton, 2006, 108-109.) Koulun vararehtori on toinen tuki-

henkilö ja samalla koordinoi uusien opettajien neuvontaohjelmaa. Hän laatii aikataulut 

kahdenkeskisiin tapaamisiin sekä tapaamisiin vertaisopettajien kanssa. Vertaisryhmämen-

torointia käytetään vertaistapaamisissa, joita on yleensä kaksi kertaa kuussa ja niissä puhu-

taan käytännön toimiin, tunteisiin tai muihin työhön liittyvistä asioista. (Britton, 2006, 

109.) 

Yhtymäkohtia tutkimukseeni ja vertaisryhmämentorointiin on näissä esimerkissä useita, 

vaikka kyseessä olivatkin tulevat ja aloittelevat luokanopettajat. Uudessa Seelannissa men-

torina toimi esimies ja Yhdysvalloissakin esimiehellä oli merkittävä asema työn aloitusvai-
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heessa. Vertaisryhmän tuki nähtiin tärkeänä, kuten omassa tutkimusryhmässänikin. Erona 

oli se, että molemmissa maissa opettajat olivat vasta aloittamassa työtään kasvattajana kun 

taas kehittäjämentoritoiminnassa ollaan kehittämässä omaa ja työyhteisön tehtävää. 

Mentoroinnin lähikäsitteitä ovat esimerkiksi tuutorointi, valmennus ja työnohjaus. Tuuto-

rointi liitetään opiskelumaailmaan, jossa vanhempi opiskelija tai opettaja auttaa uutta opis-

kelijaa alkuun opinnoissaan. (Heikkinen ym., 2010, 51.) Valmennus eli coaching määritel-

lään lähelle mentoroinnin määritelmää. Coach on valmentaja, joka auttaa valmennetta-

vaansa tuloksellisuuden parantamisessa. Sekä valmentamisessa että mentoroinnissa tarkoi-

tuksena on saada työntekijä ottamaan käyttöön omat voimavaransa. Mentoroinnilla halu-

taan auttaa työntekijää suunnittelemaan tulevaisuutta, kun taas valmennuksessa keskitytään 

parantamaan henkilön nykyistä suoritusta. Mentori on mentoroitavansa apuna unelmien ja 

suuntaviivojen etsimisessä työelämässä. (Juuti 2000, 206.) 

Mentoroinnista ja työnohjauksesta löytyy sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä. Molemmissa 

tavoitellaan työn ja osaamisen kehittymistä sekä työhyvinvoinnin lisääntymistä. Toteutu-

mistavassa on myös samaa ja molemmat perustuvat työn reflektointiin. Erot löytyvät teo-

riaperustasta: vertaismentorointi perustuu kasvatustieteeseen, työssä oppimisen tutkimuk-

seen ja sosiokonstruktivismiin, työnohjaus taas perustuu psykologiaan ja organisaatioteori-

aan. Mentorilla on yleensä saman ammattialan koulutus kuin ryhmäläisillä, työnohjaajalla 

ei tätä vaatimusta ole. Työnohjaajalla tulee olla työnohjaajan erityispätevyys, mentorilta 

tätä ei vaadita. Mentorointiryhmissä korostuu osallistujien asiantuntemus, työnohjausryh-

missä työnohjaajan. (Heikkinen ym., 2010, 53.) 

Olen kuvannut edellä jokaisesta Wangin ja Odellin esittämistä kolmesta mentorointimallis-

ta esimerkin. Mikään esimerkeistä ei ole kuitenkaan täysin puhtaasti jonkin mallin mukai-

nen, vaan niistä löytyy muidenkin mallien tunnusmerkkejä. Mallien tunnusmerkit sekoittu-

vat ja jokainen mentorointi on oma esimerkkinsä.  
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2.2 Vertaisryhmämentoroinnin periaatteita 

 

Suomessa alettiin kehittää vastavalmistuneiden opettajien tueksi parimentoroinnin tilalle 

vertaisryhmämentorointia (peer group mentoring) 2000-luvun alussa. Työtään aloittavilla 

opettajilla nähtiin olevan samansuuntaisia pulmia ja ryhmässä vertaistuki ja omien koke-

musten jakaminen auttoi kaikkien työn kehittymistä eteenpäin. (Heikkinen ym., 2010, 39.) 

Alun perin mentoroinnista hyötyi eniten mentoroitava mutta monissa opettajien mentoroin-

tia koskevissa tutkimuksissa on todettu, että kokenutkin voi löytää uutta näkökulmaa 

omaan työhönsä vertaisryhmämentoroinnin kautta. (Heikkinen & Tynjälä, 2010, 21.) 

Vertaisryhmämentoroinnin keskeiset lähtökohdat ovat Heikkisen ym. (2012) mukaan dia-

logisuus, narratiivisuus, autonomisuus, vertaisuus, konstruktivismi ja integratiivinen peda-

gogiikka (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen, 2102, 48). Ensimmäisestä lähtökohdasta, dialogi-

suudesta, kerron tarkemmin luvussa 2.2.2. Tutkielmassani on narratiivisuudesta oma lu-

kunsa, jossa kerron narratiivisesta tutkimusotteesta. Vertaisryhmämentoroinnin narratiivi-

suudella tarkoitetaan sitä, että ihmisen identiteetti rakentuu kertomusten kautta. Ajatellaan, 

että kertomusten ja muiden itseilmaisujen välityksellä sekä jakamalla kertomuksia toisten 

kanssa, identiteetti rakentuu (Heikkinen ym., 2012, 53.) 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä opettajan ammatillista autonomiaa kunnioitetaan ja se 

parantaa selvästi opettajien työmotivaatiota, sitoutumista kehittämistyöhön ja oman am-

mattinsa arvostamista (Heikkinen ym., 2012, 57). Autonomisuus toteutuu myös suomalai-

sessa varhaiskasvatuksessa, jossa toimintaa ohjaavat asiakirjat mutta jokainen saa rakentaa 

toiminnan sisältöjä omalla tavallaan ”itse asetettujen lakien mukaisesti”.  

Mentoroinnissa toteutuu konstruktivismi, samoin kuin muussakin oppimisessa, jossa tiedon 

rakentuminen tapahtuu prosessissa. Prosessin etenemiseen vaikuttavat oppijan aikaisemmat 

kokemukset ja käsitykset. (Heikkinen ym., 2012, 64.) Integratiivisella pedagogiikalla tar-

koitetaan mallia, jossa asiantuntijuus rakentuu neljästä peruselementistä. Ensimmäinen 

elementti koostuu teoreettisesta ja käsitteellisestä tiedosta, joka on luonteeltaan formaalia 

eli muodollista. Toinen asiantuntijuuden elementti on käytännöllinen ja kokemuksellinen 

tieto, joka on informaalista ja usein vaikeasti ilmaistavaa. Tätä voidaan kutsua myös hiljai-

seksi tiedoksi. Kolmatta elementtiä kutsutaan itsesäätelytiedoksi. Tämä tarkoittaa meta-
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kognitiivisia ja reflektiivisiä tietoja ja taitoja. Reflektiivisellä arvioinnilla vahvistetaan 

oman toiminnan ohjaamista. Kaikki edellä mainitut elementit kuvaavat asiantuntijan henki-

lökohtaista tietämystä. Neljänteen asiantuntijuuden elementtiin voidaan päästä käsiksi vain 

osallistumalla yhteisöjen toimintaan. Sitä kutsutaan sosiokulttuuriseksi tiedoksi ja se on 

esimerkiksi kirjoittamattomia sääntöjä, kirjaamattomia käytäntöjä, toimintatapoja, joista 

uusi tulokas ei varsinaisesti saa tietoa. (Heikkinen ym., 2012, 68-70.)  

Kandidaatintutkielmassani (2012) perehdyin mentoroinnin ja vertaisryhmämentoroinnin 

periaatteisiin ja käsitteisiin. Tarkastelin menetelmän käyttöä eri maiden koulujärjestelmissä 

kahdella vuosikymmenellä. Huomasin, että mentorointi-käsitettä voidaan käyttää kuvaa-

maan monenlaista ammatillista kehittymistä kontekstista riippuen. Opettaja-opiskelija –

yhdistelmä oli aika yleinen mentorointia kuvaavissa kirjoituksissa. Toinen tavallinen malli 

oli vastavalmistuneiden opettajien perehdyttäminen, johon käytettiin mentorointia. 

Ulkomaista aineistoa varhaislapsuuteen ja opettajuuteen liittyvästä mentoroinnista löysin 

joitakin. Kansainvälisissä teksteissä on huomattava, että mentoroinnin käsitteen käyttö on 

hyvin moninainen. McFarland-Piazza ja Saunders (2012) esittelevät artikkelissaan Yhdys-

valloissa mentorointina toteutettua varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja äitien yhteistyötä. 

Mentoroinnilla haluttiin kehittää ja opettaa positiivisia kasvatuskäytäntöjä. Varhaiskasvat-

taja toimi äitien mentorina jakaen osaamistaan.  

Suomessa varhaiskasvatuksen vertaisryhmämentoroinnista ja hankkeen työstämisestä löy-

tyy esimerkki Kerronta opettajien työssä jaksamisen tukena -projektista. Se toteutettiin 

Oulun yliopistossa vuonna 2004-2005.  Projektiin osallistui kuusi yhden päiväkodin työn-

tekijää, jotka olivat aikaisemmin osallistuneet Perhetyön mahdollisuudet päivähoidossa –

hankkeeseen. Työntekijät, jotka olivat lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, saivat tilai-

suuden käsitellä perheprojektin osavaiheita KerToi- menetelmällä. Tuloksena kolmen ta-

paamiskerran projektista oli osittain valmiiksi saatu arviointiraportti hankkeesta. (Estola, 

Kaunisto, Keski-Filppula, Syrjälä & Uitto, 2005, 33.) Muuten aikaisemmat kokemukset ja 

tutkimukset ovat pääasiassa luokanopettajien, korkeakouluopettajien ja ammatillisten opet-

tajien keskuudesta.  

Mentorointi on kokemassa käsitteellistä muutosta uudempien tutkimusten perusteella. 

Muutos on tapahtumassa kahdellakin tasolla. Ensinnäkin joissakin yhteyksissä mentorointi 

(mentoring) on ymmärretty opetusharjoittelun menetelmäksi. Mentoroinnista on tullut lä-
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hes synonyymi aiemmin käytetylle ohjaukselle (supervision). Toinen käsitteellinen muutos 

koskee auktoriteetin ja kokeneisuuden korostumista mentoroinnin alkuperäisessä määri-

telmässä. On alettu puhua mieluummin yhteistoiminnallisuudesta, kollegiaalisuudesta ja 

vuorovaikutteisuudesta (esim. Heikkinen ym., 2010). Näillä käsitteillä on kuitenkin omat 

rajoituksensa. Vertaisuuden tarkastelussa on hyvä erotella sen eri tasot. Heikkinen ym. 

(2010) esittävät vertaisuuden kolme tasoa, joista ensimmäinen on eksistentiaalinen vertai-

suus. Se tarkoittaa ihmisenä olemisen merkitystä. Olemme kaikki ihmisinä tasavertaisia ja 

näin ollen mentorin ja mentoroitavan suhteessa vallitsee symmetria.  

Toinen vertaisuuden taso on episteeminen, joka kuvaa osaamisen ja tietämisen merkitystä. 

Tällä vertaisuuden tasolla on helppo kuvata osaamisen ja tiedon erilaista määrää. Tämä ei 

tarkoita kuitenkaan sitä, että mentori on kaikessa ylivertainen mentoroitavaansa nähden, 

vaan mentoroitavalla voi olla jostakin asiasta enemmän pääomaa kuin mentorilla. Vertai-

suuden suhde on aina joka tapauksessa asymmetrinen. (Heikkinen ym. 2010, 27.) Kehittä-

jämentoreiden esimiesasema lisäsi jonkun verran tätä asymmetrista näkökulmaa, koska 

heillä oli enemmän tietoa organisaatiosta kuin mentoroitavillaan. Tämän merkitys näkyi 

mentoroinnin alkuvaiheessa, jolloin mentoria kohdeltiin joissakin tilanteissa myös esimie-

henä. Merkitys kuitenkin väheni tai se nähtiin positiivisena mentoroinnin edetessä.  

Kolmantena vertaisuuden tasona on juridis-eettinen vertaisuus. Se kuvaa vastuuta, oikeuk-

sia ja velvollisuuksia, joita mentorilla on toisinaan enemmän kuin mentoroitavalla. Mento-

toitava joutuu juridisesti kantamaan suuremman vastuun kuin mentoroitava. Vertaisryh-

mämentoroinnin etenemisestä vastuu on jaetuista rooleista riippuen usein symmetrinen. 

Toisaalta mentoriksi nimetyllä on tehtävänsä mukaista vastuuta ja oikeuksia enemmän kuin 

mentoroitavalla. (Heikkinen ym., 2010, 30.) 

Olen halunnut kuvata nämä Heikkisen ym. vertaisuuden eri tasot siitä syystä, että ne kaikki 

näkyvät tutkimukseni tulosluvussa. Esimerkkejä löytyy sekä kehittäjämentoreiden että 

mentorointiin osallistuvien tarinoissa. On huomattava, että vertaisuus ei tarkoita pelkästään 

saman koulutuksen ja työtehtävän omaavia henkilöitä, vaan vertaisuudessa on monia eri 

tasoja. 
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2.2.1 Mentorointi hiljaisen tiedon välittäjänä 

 

Mentoroinnin yksi tarkoitus on siirtää hiljaista tietoa henkilöltä toiselle. Kokeneella työn-

tekijällä on hallussaan informaalia tietoa, jota voi olla vaikea muuttaa sanoiksi. Tällaista 

tietoa kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi. Hiljainen tieto on toisaalta kokemuksen kautta tullutta 

teknistä tietotaitoa sekä kognitiivista tietoa. Hiljaiselle tiedolle ei ole muodollisia käsittely-

sääntöjä ja se näkyy käytännössä luotettavuutena, omatoimisuutena, vastuuntuntona, luo-

vuutena ja intuitiivisuutena. (Mäkitalo, 2000, 232.) 

Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsitteen luoja on unkarilainen Michael Polanyi (1891-

1976), joka painotti tunteiden ja ”kätketyn todellisuuden” merkitystä ihmisen tiedossa. 

Hiljaisella tiedolla hän tarkoitti sellaista tietoa, jota on vaikea ilmaista mutta joka kuitenkin 

vaikuttaa ihmisessä. Jos tämä tieto otettaisiin ihmiseltä pois, Polanyin mukaan myös kaikki 

muu tieto lakkaisi. (esim. Polanyi, 1973, Koivunen 1997.) Polanyi asettaa vastakkain hil-

jaisen tiedon ja fokusoidun tiedon (esim. Polanyi, 1962.) Fokusoitu tieto tarkoittaa ekspli-

siittistä, julkituotua, tietoa. 

Suomalaiseen keskusteluun hiljaisen tiedon käsitteen on tuonut filosofian tohtori Hannele 

Koivunen. Hänen mukaansa ihmisen muisti on keskeinen tekijä hiljaisen tiedon proses-

soinnissa. Muistissa oleva valtava hiljaisen tiedon potentiaali ja varasto aktivoituu eri tilan-

teissa mutta toisaalta turhaa tietoa siirtyy muistivarastoon, jossa se muuttuu hiljaiseksi tie-

doksi. (Koivunen, 1997,91.) Uusi tieto kasautuu vanhan tiedon päälle ja näin tieto muuttuu. 

Jotta ihminen selviää kaiken tietomääränsä kanssa, unohtamisen kyky auttaa muuttamaan 

osan tiedosta hiljaiseksi tiedoksi. Aivot kykenevät hakemaan koodatun tiedon tarpeen vaa-

tiessa. (Koivunen, 1997, 92.) 

Mentoroinnissa hiljaisen tiedon siirtämiseen sanat ovat usein riittämättömiä ja parhaiten 

tieto siirtyy ensinnäkin tekemisen kautta. Mentorille ei välttämättä tule mieleenkään samat 

asiat – vaikka ne olisivatkin todella olennaisia onnistumisen kannalta - kuin mentoroitaval-

le. (Heikkinen & Huttunen, 2008, 205.) Heikkinen & Huttunen viittaavat John Deweyn 

elämänohjeeseen Learning by doing (tekemällä oppii), joka kuvaa hyvin edellä kerrottua 

näkemystä mentoroinnista (Heikkinen & Huttunen, 2008, 207). Lillia (2000) nostaa esiin 

tärkeän ja nykypäivään liittyvän pulman: on vaarana, että työntekijän siirtyessä eläkkeelle, 
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hän vie mukanaan kirjaamatonta hiljaista tietoa. Tämän tiedon jakaminen nuoremmille 

työntekijöille on alettu kokea tärkeäksi. Mentorointi on yksi mahdollisuus saada tieto siir-

tymään vuorovaikutuksessa työntekijältä toiselle. (Lillia, 2000, 10.) 

Hiljaista tietoa voidaan yrittää muuttaa sanoiksi, tekojen lisäksi. Tiedon sanallistaminen on 

parhaimmillaan dialogia, johon molemmat keskustelijat osallistuvat omista käsityksistään 

ja lähtökohdistaan. Näin tieto rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Heikkinen & 

Huttunen, 2008, 208.). Ihmiset jäsentävät työtään jokainen omalla tavallaan, vaikka taus-

talla olisi sama koulutus ja työtehtävä. Juuti ja Vuorela (2002) toteavat kirjassaan, että työn 

erilainen jäsentäminen ei ole haitta vaan mahdollisuus jakaa erilaisia kokemuksia. Syvälli-

nen osaaminen on tietoisen ja alitajuisen tiedon jäsentämistä. Organisaation menestymisen 

kannalta on tärkeää jakaa avoimesti tätä erilaista syvällistä osaamista. (Juuti & Vuorela, 

2002, 53.) 

 

2.2.2 Dialogisuus vertaisryhmämentoroinnin perustana 

 

Dialogi tulee kreikan kielestä, dialogos, joka tarkoittaa lyhyesti keskustelua. Kun sana jae-

taan osiin, saadaan sanat dia ja logos, jolloin saadaan dialogille syvempi määritelmä. Dia 

tarkoittaa prepositiota kautta, läpi ja välillä. Toinen osa, logos, tarkoittaa lyhyesti sanaa ja 

puhetta mutta pidempi käännös viittaa kaikkeen sellaiseen, joka voi välittyä sanojen tai 

puheen kautta. Lisäksi sillä on syyn, merkityksen, tarkoituksen, ajatuksen, mielen ja tul-

kinnan merkitys. (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen, 2012, 49.) 

Työyhteisöissä pyritään kehittämään työtapoja ja parantamaan osaamista. On tavallista, 

että keskusteluun osallistuvat yrittävät osoittaa oman näkemyksensä parhaaksi ja oikeaksi. 

Pyrkimyksenä voi olla arvovallan ja ehkä myös korkean aseman saavuttaminen. Omien 

näkökulmien osoittaminen oikeaksi muuttuu helposti väittelyksi, jossa vahvin voittaa ja 

muut mukautuvat siihen. Dialogisessa keskustelussa pyritään löytämään uusi ja entistä 

rikkaampi ymmärrys asioista ja ongelmista, toisten ajatusten kuuntelemisen ja omien mie-

lipiteiden perustelemisen kautta. Lopputulokseen pääseminen edellyttää ryhmissä luotta-
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musta ja tasavertaisuutta. (Ruohotie, 2000, 71.) Dialogissa erilaiset näkökulmat tulevat 

esille yhtä aikaa (Juuti, 2005, 91).  

Vertaisryhmämentoroinnissa on kyse uuden työntekijän tukemisen lisäksi eri-ikäisten työn-

tekijöiden välisestä ammatillisesta dialogista, jossa kaikki löytävät työhönsä jotain uutta. 

Dialogissa tietoa ei siirretä, vaan siinä rakennetaan asioille yhdessä uusia merkityksiä. Dia-

logisessa suhteessa kaikki ovat tasa-arvoisia mielipiteineen ja jokainen ymmärtää omien 

ehdotustensa keskeneräisyyden. (Heikkinen ym., 2010, 22.) Dialogiseen suhteeseen arvos-

tetaan ja kuunnellaan toisia keskustelijoita. Kertoessaan ihminen kuuntelee omaa puhettaan 

ja parhaimmillaan hän samalla työstää omia ajatuksiaan. Dialogissa aletaan ymmärtää sekä 

itseä että muita. Reflektointi lisääntyy ja yhteisen ymmärryksen saavuttaminen paranee. 

(Juuti, 2005, 92.) 

 

2.2.3 Ammatillinen kasvu kehittäjämentoritoiminnassa 

 

Kehittäjämentoritoiminnalla pyrittiin osallistujien ja työyhteisöjen ammatilliseen kehitty-

miseen juurruttamalla Arjen käytäntöjen opasta käytäntöön. Uudet johtamisteoriat koros-

tavat, että työntekijät pyrkivät kehittymään, mikäli siihen tarjotaan mahdollisuuksia, tukea 

ja haasteita (Ruohotie, 2000, 59). Vahvistamalla työntekijän sisäistä motivaatiota ylläpitää 

ja lisätä ammatillista kompetenssia, kehittämistoiminta on tehokasta. Tällöin autetaan hen-

kilön pyrkimyksiä oman pätevyytensä lisäämiseen ja uusien asioiden hallitsemiseen. Tämä 

henkilökohtainen, sisäinen motivaatio yleensä johtaa myös työympäristön kehittymiseen. 

(Ruohotie, 2000, 59.) Esimiehen tehtävä on edistää työn kehittymistä ja auttaa työntekijää 

kehittämään osaamistaan. Hänen tulee olla henkisesti läsnä ja kiinnostunut alaisensa oppi-

misprosessista. (Juuti & Vuorela, 2002, 55.)  

Motivoivan ja kannustavan ilmapiirin taustalla on kehittyvä ja kasvua tukeva organisaatio. 

Hierarkian tilalle on saatava tasa-arvoa ja demokratiaa korostavat tiimit ja verkostot. (Ruo-

hotie, 2000, 61.) Oppivassa organisaatiossa myös erilaisuutta tulee hyödyntää (Juuti & 

Vuorela, 2002, 56). Nämä piirteet tulivat esiin kehittäjämentoritoiminnassa, jossa lasten-

tarhanopettajat ja perhepäivähoidon työntekijät pääsivät tutustumaan toistensa työtapoihin 
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ja oppivat toisiltaan uutta. Kehittäjämentori antoi työntekijöille mahdollisuuden kehittää 

työtapoja mentorointi-istuntojen annin kautta. Jokainen osallistuja sai haasteen viedä kuul-

tuja asioita oman työyhteisönsä käyttöön ja kehittää niitä työyhteisön muiden jäsenten 

kanssa.  

Heikkinen ja Tynjälä (2012) puhuvat oppimisen informalisaatiosta. Sillä tarkoitetaan op-

pimisen suuntautumista formaalista (muodollisesta) informaaliin (tiedostamattomaan) op-

pimiseen. Aikaisempien kokemusten vaikutus uuden tiedon käsittelyyn saa aikaan sen, että 

ihmiset tulkitsevat tietoa eri tavoin. On siis tärkeää jatkaa uuden tiedon saamisen jälkeen 

keskustelua tiedon ymmärtämisestä. (Heikkinen & Tynjälä, 2012, 23-24.) Kuntaorganis-

saatiossa käyttöönotettu uusi työtä ohjaava asiakirja voi käytännön työssä muotoutua aivan 

erilaiseksi riippuen työntekijän työ- tai elämänkokemuksesta. Kehittäjämentoritoiminnassa 

pyrittiin löytämään yhteistä ymmärrystä käyttöön otetusta Arjen käytäntöjen oppaasta kes-

kusteluissa toisten kanssa. 

Kehittäjämentoritoiminta pyrki siihen, että työpaikoilla tapahtuisi kehittymistä ja pohdin-

taa, jotta toiminta edistäisi lapsen kasvua ja oppimista. Eräs oppivan organisaation tun-

nusmerkeistä on uusien keksintöjen ja ideoiden kokeilujen tukeminen. (Ruohotie, 2000, 

70.) Mentorointiin osallistujat veivät omiin yksiköihinsä uusia ideoita ja ajatuksia, joiden 

avulla oli tarkoitus löytää omat hyvät tavat toimia. Kehittäjämentoritoiminnan alkuvaihees-

sa oli kaikkien esimiesten kanssa sovittu, että tälle kehittämistyölle annetaan tilaa ja yksi-

köillä oli valtuudet toimia parhaaksi katsomallaan tavalla varhaiskasvatussuunnitelmaa 

noudattaen. Ruohotien (2000) mukaan edellytyksenä hyvään lopputulokseen on yhteinen 

tavoite eli visio, jota kohti kaikki pyrkivät (Ruohotie, 2000, 70). Oppivassa organisaatiossa 

perustana on ihmisten kollektiivinen oppiminen, jossa opitaan yhteistoiminnan kautta. Yh-

teistoiminnallisuuteen liittyy myös dialogisuus, jossa tärkein työmenetelmä on toisen ihmi-

sen kuunteleminen. (Ruohotie, 2000,71.)  

Varhaiskasvatuksessa työ on tiimityötä, jossa jokainen työntekijä on vastuussa omasta toi-

minnastaan ja omista mielipiteistään. Omien toimintojen reflektointi edistää kehittymistä ja 

sitä harjoiteltiin mentorointiryhmissä perustellen ja kyseenalaistaen. Kun työyhteisössä on 

oppiva ilmapiiri, se sietää muutosta ja pyrkii ratkaisemaan ongelmia itse. Samoin yksilöillä 

on rohkeutta myöntää virheensä ja he kokevat oppivansa niistä. (Ruohotie, 2000, 72.) 
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3. TUTKIMUSKONTEKSTIN KUVAUS 

3.1 Mentorointi osana Lapsen hyvä arki 2 –hanketta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 

(Kaste), johtaa ja uudistaa suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelmalla on kaksi 

tavoitetta: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteiden ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti. tavoitteisiin pyritään vastaa-

maan kuudella osaohjelmalla. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjel-

ma.) ”Parempia palveluita lapsille, nuorille ja lapsiperheille” –osaohjelmassa on mukana 

Pohjoisen alueen Kaste-hanke eli PaKaste. Yksi PaKasteen osahankkeista on Lapsen hyvä 

arki –hanke, jonka ensimmäinen osa toteutettiin aikavälillä 1.8.2009-31.10.2011. Hank-

keessa kehitettiin lapsiperhepalveluita Pohjois-Pohjanmaalla, Koillismaalla sekä Kallion ja 

Selänteen peruspalvelukuntayhtymissä. (Vähärautio, 2011,6.)  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kunnissa ja kuntayhtymissä kehiteltiin ja laadittiin 

menetelmiä ja asiakirjoja parantamaan sekä lapsiperhepalveluja että varhaiskasvatuksen 

toiminnan sisältöjä.  Lapsen hyvä arki 2–jatkohankkeessa tavoitteena on juurruttaa, levittää 

ja syventää ensimmäisen vaiheen kehittämistyön tuloksia ja sen toteutus on aikavälillä 

1.11.2012- 31.10.2013. Yhdessä kuntaorganisaatiossa tuotettiin yhteisen Varhaiskasvatus-

suunnitelman käsikirjaksi ja käyttöoppaaksi Arjen käytäntöjen opas. Tähän oppaaseen on 

tarkoitus kirjoittaa kunkin yksikön ja tiimin omat tavoitteet ja toteuttamistavat sekä arvioi-

da suunnitelmien toteutumista jatkuvasti. Toisen organisaation juurruttamisprosessi koh-

distui lapsi- ja perhetyön Tukea vertaisille –toimintamalliin. 

Tutkimuksessani kerron kehittäjämentoritoiminnasta, joka sisälsi koulutuksen, konsultaa-

tiotapaamiset, mentorointi-istunnot ja juurruttamistyön. Käytän kehittäjämentori-nimitystä 

niistä henkilöistä, jotka osallistuivat kehittäjämentorikoulutukseen ja toimivat vertaisryh-

mämentorointiryhmän mentoreina. Osallistujilla tarkoitan vertaisryhmämentorointiryhmi-

en lastentarhanopettajia ja ryhmäperhepäiväkotien työntekijöitä, jotka olivat vertaisryh-

mämentorointiryhmien jäseniä ja joilla oli juurruttamistehtävä omissa yksiköissään.  Men-

torin rooli oli kehittäjämentoreiden usein käyttämä ilmaisu. Roolin määritelmästä kuiten-
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kin huomataan, että kehittäjämentorit tarkoittavat sillä mentorin tehtävää. Sulkunen (1998) 

erottelee rooleista kolme erilaista tyyppiä. Ensinnäkin tilannerooli, joka on tilapäinen ja 

osa arkipäivää, esimerkiksi ihmisten kohtaaminen kaupassa tai työpaikkahaastattelussa. 

Toinen roolityyppi liittyy asemaan, joka voidaan mitata tutkinnoilla tai testeillä. Tästä ovat 

esimerkkeinä ammatti tai toimi. Edellä mainitut kaksi roolityyppiä ovat vaihtuvia. Pysyvä 

roolityyppi on statusrooli. Tähän rooliin joko joudutaan tai päästään. Sukupuoltaan ei voi 

valita, samoin syntymässä saadaan pysyvä lapsen rooli. (Sulkunen, 1998, 110-111.) Men-

torilla ei ole varsinaisesti annettua asemaa, ei mitattavaa tutkintoa eikä syntymälahjaksi 

saatua mentorin roolia. Mentorille on kuitenkin annettu tämä nimenomainen tehtävä ja 

siten mentorilla voidaan nähdä olevan tilannerooli. Mentorin tehtävässä ei kuitenkaan ole 

virallisia rooliodotuksia, koska jokainen mentori muokkaa oman tehtävänsä itsensä näköi-

seksi omien taustavaikuttajien kautta.  

 

3.2 Tutkimukseen osallistujat 

 

Tutkimukseni pääasiallinen kohdejoukko oli yhdeksän kehittäjämentoria, joista varhais-

kasvatuksen esimiehiä oli kahdeksan ja lapsi- ja perhetyöntekijöitä kaksi. Nämä henkilöt 

osallistuivat kehittäjämentorikoulutukseen ja aloittivat vertaisryhmämentorointi-istunnot 

syksyn 2012 aikana. Keskityin tutkimuksessani varhaiskasvatuksen juurruttamisprosessiin 

mutta lapsi- ja perhetyöntekijät ovat aineistossani mukana kehittäjämentoreiden prosessis-

sa. Kolme varhaiskasvatuksen kehittäjämentoria toimi mentorina yksin ja neljä parina. 

Vertaisryhmämentorointiryhmissä oli neljästä kahdeksaan osallistujaa ja tapaamisia oli 

noin kerran kuussa.  Toinen kohdejoukko oli vertaisryhmämentorointiin osallistuneet las-

tentarhanopettajat. 21 lastentarhanopettajaa vastasi kyselylomakkeeseen ja yhden mento-

rointiryhmän istunto videoitiin. Tässä ryhmässä oli 8 lastentarhanopettajaa. 

Tutkimuksessani vertaisryhmämentorointiin osallistuvilla oli kaikilla formaali koulutus 

omaan työhönsä varhaiskasvatuksessa. Oma vaikutuksensa vertaisryhmämentorointiin las-

tentarhanopettajien vertaisryhmämentorointiryhmässä oli koulutustaustan moninaisuus, 

jolla pätevyyden tehtävään voi saada. Kokemuksellisen tiedon määrä vaihteli työvuosista 

riippuen. 
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3.3 Kehittäjämentoreiden koulutus 

 

Suomessa vertaisryhmämentoroinnin tueksi on järjestetty koulutusta, jossa tarkoituksena 

on perehtyä mentoroinnin teoriaan ja työtapoihin. Puhutaan Verme-koulutuksesta, joka 

kestää yleensä vuoden. Koulutuksen aikana jokaisella koulutettavalla on oma mentorointi-

ryhmä. (Heikkinen ym., 2010, 46.) Kirjoittajat toteavat, että koulutuksen menetelmiä so-

velletaan ja kehitetään vertaisryhmämentorointiryhmissä. Kehittäjämentorikoulutus on yksi 

sovellus ja erosi mentorikoulutuksesta kestonsa ja kehittämistehtävänsä takia mutta sisäl-

löllisesti koulutuksessa pyrittiin kuitenkin samaan kuin muissakin mentorikoulutuksissa. 

Kehittäjämentoreiden koulutuspäiviä oli yhteensä neljä, joista kaksi oli maaliskuussa 2012 

ja kaksi marraskuussa 2012.  

Kehittäjämentorikoulutuksen idea syntyi tarpeesta juurruttaa ja levittää Lapsen hyvä arki –

hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatuja tuloksia. Tutkimukseni kohdistui juurruttamis-

työhön, jossa organisaation Varhaiskasvatussuunnitelman käsikirjaksi tehtyä Arjen käytän-

töjen opasta oli tarkoitus levittää arkityöhön varhaiskasvatuksessa. Useinhan hyvätkin 

asiakirjat jäävät hankkeen päättymisen jälkeen käyttämättä ja tähän tiedostettuun ongel-

maan haluttiin tarttua hankkeen jatkovaiheessa. Perinteisesti juurruttamistyö toteutuu esi-

merkiksi asiakirjojen esittelytilaisuuksilla päivähoidon henkilökuntapalavereissa tai erik-

seen järjestetyissä koulutusilloissa. Näiden sijaan kehittäjille tarjottiin mahdollisuutta ottaa 

juurruttamiseen toimintamalliksi vertaisryhmämentorointi. Tähän mahdollisuuteen tarttui 

seitsemän varhaiskasvatuksen ja kaksi perhetyön kehittäjää Lapsen hyvä arki 2 –hankkeen 

toiminta-alueelta. 

Koska kyseessä oli monella tavalla pilottihanke, koulutuksen sisältöjä mietittiin juuri tähän 

prosessiin sopiviksi. Koulutus päätettiin toteuttaa vuoden 2012 aikana. Kehittäjämentorei-

den koulutus sisälsi koulutuksellisen osuuden ja konsultaatio-osuuden. Kaikki kehittäjä-

mentorit aloittivat mentorointiryhmät syksyn 2012 aikana. 
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Koulutuspäivät (liite 4) 

Koulutuspäiviä oli yhteensä neljä.  Ensimmäisen koulutusosuuden tavoitteena oli perehtyä 

vertaisryhmämentoroinnin periaatteisiin ja toteutukseen sekä muodostaa yhteinen käsitys 

siitä, miten vertaisryhmämentorointia lähdetään soveltamaan Lapsen hyvä arki –

hankkeessa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä kouluttaja esitteli mentoroinnin historiaa ja 

käsitteitä. Keskustelua käytiin myös mentorointiryhmän toiminnasta ja mentorointi-

istunnon rakenteesta. Mentorin tehtävistä keskusteltiin myös paljon. Kehittäjämentoreiden 

ryhmä pohti kouluttajan kanssa, mikä kehittämishankkeessa olisi hyvä kokonaisuus, jota 

alettaisiin juurruttaa vertaisryhmämentoroinnin avulla. Tämän päivän aikana kokeiltiin 

joitakin toiminnallisia harjoituksia, joita voisi myös mentorointi-istunnoissa käyttää. 

Toisena maaliskuun koulutuspäivänä kehittäjämentorit saivat kokeilla vertaisryhmämento-

rointia harjoituksilla, joissa jokainen toimi vuorollaan mentorina, mentoroitavana tai tark-

kailijana. Lopuksi koulutettavat muodostivat toimialansa mukaiset ryhmät ja suunnittelivat 

puitteita vertaisryhmämentoroinnille ja suunnittelivat ensimmäisen istunnon kulkua. Tar-

koituksena oli päästä toteuttamaan ensimmäinen istunto keväällä ennen kesälomia. 

Marraskuussa 2012 oli koulutuksen toinen osuus. Marraskuun loppuun mennessä varhais-

kasvatuksen kehittäjämentorit olivat pitäneet kahdesta kolmeen istuntoa ryhmilleen ja 

mentorin rooli ja istuntojen sisältöjen rikastaminen olivat alussa keskustelujen aiheina. 

Koulutuspäivien aikana opiskeltiin erityisesti toiminnallisia menetelmiä, joilla voidaan 

esimerkiksi virittäytyä päivän aiheeseen tai koota keskustelua lopuksi. 

 

Konsultaatiotapaamiset (liite 5) 

Ensimmäisessä konsultaatiotapaamisessa koulutettavat oli jaettu kahteen ryhmään. Toises-

sa ryhmässä olivat päiväkotien kehittäjämentorit ja toisessa perhetyön kehittäjämentorit. 

Tapaamisessa noudatettiin vertaisryhmämentoroinnin periaatteita. Alkukierroksen jälkeen 

keskustelua käytiin mentorin roolista, istuntojen sisällöistä ja seuraavan koulutuksen raken-

teesta. Kehittäjämentorit pohtivat oman esimiesaseman vaikutus mentorointiin. Tapaami-

sissa syvennyttiin mentorointi-istuntojen sisältöön ja pulmakohtiin. Kehittäjämentorit sai-

vat tukea toisiltaan ja kouluttajalta keinoihin syventää mentorointi-istuntojen sisältöjä ja 

erilaisia menetelmiä. 
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Toisessa konsultaatiotapaamisessa joulukuussa kehittäjämentorit olivat jakautuneet kol-

meen ryhmään toimialojensa mukaan: päiväkodit, perhepäivähoito ja perhetyö. Ryhmien 

jako tapahtui edellä mainitulla tavalla kehittäjämentoreiden omasta toiveesta. Joulukuussa 

varhaiskasvatuksen istunnoista oli toteutunut viisi ja perhetyön kehittäjämentorit olivat 

järjestäneet ensimmäisen istunnon. Konsultaatiotapaamisessa keskusteltiin toiminnallisten 

menetelmien käytöstä, tulevien istuntojen sisällöstä ja rakenteesta ja kevään istuntojen ai-

katauluista. Tämä oli viimeinen kehittäjämentorikoulutukseen liittyvä tapaaminen. 

 

Mentorointi-istunnot ja juurruttamistyö 

Vertaisryhmämentoroinnin periaatteisiin kuuluvat muun muassa vapaaehtoisuus ja vertai-

suus. Kehittäjämentoritoiminnassa vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden periaatteet olivat jon-

kin verran koetuksella osallistujien valintamenetelmän ja kehittäjämentoreiden esimiesteh-

tävän vuoksi.  

Vapaaehtoisuus ei täysin toteutunut ryhmään osallistumisessa. Kehittäjämentorit valitsivat 

osallistujat varhaiskasvatuksen työntekijöistä ja ilmoittivat heidän ”tulleen valituiksi”. Tut-

kimuksessa selvisi, että tämä ei lopulta ollut ongelma kummallekaan osapuolelle. Konsul-

taatiotapaamisessa eräs kehittäjämentori toi esille toisen esimiehen kertoneen, että osallis-

tujat jopa kiittelevät omia esimiehiään, että ovat päässeet mukaan mentorointiin. Osallistu-

jat ovat kertoneet, kuinka upeita keskusteluja ja ideoita ryhmässä on tullut. Eräs osallistuja 

kirjoitti kyselylomakkeeseen: ”Loistojuttu, voimaannuttavaa. Aina on ollut ilo lähteä ko-

koontumisiin: ihanat osallistujat ryhmässä.”. Tutkimusalueeni varhaiskasvatuksessa asia-

kirjan juurruttamistyö olisi toteutettu joka tapauksessa jollakin menetelmällä, osallistumi-

nen juurruttamiseen ei näin ollen ollut vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus toteutui vertaisryh-

mämentoroinnin hengen mukaisesti siinä, kuinka paljon osallistujat halusivat ottaa osaa 

ryhmänsä keskusteluun.  

Mentorit jakoivat valitut lastentarhanopettajat kolmeen ryhmään kahdella perusteella: en-

sinnäkin saman päiväkodin osallistujat olivat eri ryhmissä ja toiseksi mentorilla ei ollut 

omia alaisiaan omassa mentorointiryhmässä. Ryhmäperhepäivähoitajien ryhmissä pyrittiin 

myös jakamaan osallistujia siten, että yhden yksikön työtekijät jakautuivat tasaisesti kah-

teen ryhmään. Lahdenmaa ja Heikkinen (2012) tutkivat eri tavoin koostuneiden ryhmien 
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opettajien kokemuksia ja tulokset näkyvät myös kuviossa 1. Toisessa ryhmässä opettajat 

olivat samasta koulusta ja toisessa eri kouluilta. Hyvinä puolina saman työyhteisön jäsenet 

kokivat ongelmien ja keskustelujen jakamisen helppouden, koska käsitellyt asiat olivat 

kaikille tuttuja. Toinen hyvä puoli oli mahdollisuus tutustua omiin työkavereihin mento-

roinnin avulla. Huonoin puolina nämä opettajat pitivät sitä, että työyhteisössä olevat roolit 

tulivat mukana mentorointi-istuntoon. Heikkona puolena koettiin myös muun työyhteisön 

ulkopuolelle jääminen. Eri työyhteisöistä tulevien opettajien mielestä ryhmän vahvuus oli 

valmiiden roolien puuttuminen, jokainen sai tulla ilman ennakko-oletuksia. Puheenaiheet 

pysyivät myös yleisellä tasolla, koska toisten työyhteisöjä ei tunnettu. Ryhmän heikkou-

deksi voitiin nähdä yhteisöllisyyden puute. Paikan löytäminen ryhmässä vei aikaa ja istun-

tojen määrää olisi haluttu lisätä. (Lahdenmaa & Heikkinen, 2012, 140.) 

 

 

KUVIO 1. Samasta työpaikasta kootun ryhmän kokemuksia vertaisryhmämentoroinnista 

(Lahdenmaa & Heikkinen, 2012, 140.) 

 

 

KUVIO 2. Eri työpaikoista kootun ryhmän kokemuksia vertaisryhmämentoroinnista (Lah-

denmaa & Heikkinen, 2012, 140.) 
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Vertaisuuden periaatetta koeteltiin kehittäjämentoreiden kaksoisroolissa mentorina ja esi-

miehenä. Tarkoitan vertaisuuden koettelulla sitä, että esimies-alaissuhteessa on aina muka-

na hierarkkinen suhde. Lillia (2000) korostaa, että tällainenkin mentorointisuhde voi toimia 

hyvin ja hedelmällisesti, jos sitä ei käytetä mentoroinnissa väärin. Toisaalta mentorina toi-

miessaan esimies voi joutua ristipaineeseen alaistensa työn arvioimisessa. (Lillia, 2000, 

31.) Vaikka tätä kaksoisroolia ei koettu suoranaisesti haitaksi, osallistujat tiedostivat asian 

kyselyvastauksissaan. Kehittäjämentorit pohtivat roolejaan koulutuksissa ja konsultaatiota-

paamisissa: ”Minulla on tässä kaksoisrooli. Olisikohan tilanne eri jos minä en olisikaan 

mentorina?” 

Syksyn mentorointi-istunnoissa käsiteltiin Arjen käytäntöjen oppaan sisältöalueita, joista 

kehittäjämentorit yhdessä valitsivat teemat. Käsiteltävinä aiheina olivat esimerkiksi lapsen 

omatoimisuuden tukeminen, lapselle tyypilliset tavat toimia, työntekijän sitoutuminen työ-

hön. Väliarvioinnissa joulukuussa osallistujilta pyydettiin toiveita kevään aiheisiin ja näitä 

toiveita kehittäjämentorit aikoivat toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. 

Kehittäjämentorin valitsemasta aiheesta keskusteltiin mentorointi-istunnossa dialogissa 

muiden kanssa. Osallistujat toivat keskusteluun omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan, saaden 

samalla uusia ideoita omaan työyksikköönsä. Mentorointi-istunnon jälkeen osallistujat 

esittelivät yksikössään keskustelujen ideat ja yksikön muu henkilökunta rakensi ideoista 

omat käytettävät tavat. Tavoitteena on saada yksiköihin jatkuva kehittämisen ilmapiiri ja 

arviointi toimintatapojen toimivuudesta. Aiheisiin on tarkoitus palata säännöllisesti. 
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4. TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT 

 

4.1 Kerronnallinen tutkimus kehittäjämentoroinnissa 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kirjoittaminen on merkittävä osa tutkimuksen prosessia. Kir-

joittaessaan tutkija pyrkii vakuuttamaan lukijansa ja kirkastamaan tutkimuksensa teo-

riataustaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 266.)  Tutkimukseni on narratiivinen tut-

kimus. Narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen lähestymistapa kohdistuu kertomuksiin 

tiedon välittäjänä ja rakentajana. Kertomuksilla pyritään ymmärtämään omaa elämää ja 

niiden avulla tekemään oman elämän tapahtumista merkityksellisiä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2010, 218). Heikkinen (2010) toteaa narratiivisuuden viittaavan tutkimuksessa 

sellaiseen lähestymistapaan, jolla halutaan kohdistaa huomio kertomuksiin tiedon välittäjä-

nä ja rakentajana. Tutkimuksessa voidaan käyttää materiaalina kertomuksia tai tutkimus 

voidaan ymmärtää uuden kertomuksen tuottamisena. (Heikkinen, 2010, 143.)  

Tieteellisessä keskustelussa narratiivisuuden käsitteellä katsotaan olevan ainakin neljä nä-

kökulmaa. Ensimmäinen näkökulma osoittaa tiedonprosessiin, jolloin viitataan myös kon-

struktivistiseen tiedonkäsitykseen. Toiseksi narratiivisuudella voidaan kuvata sitä, millai-

nen tutkimusaineisto on. Kolmas näkökulma kohdistuu aineiston analyysitapoihin ja nel-

jänneksi viitataan narratiivien käytännölliseen merkitykseen. (Heikkinen, 2010, 145-151.) 

Tutkimuksessani näen nämä kaikki neljä näkökulmaa.  

Tutkimusaineistossani kehittäjämentorit ja mentorointiin osallistujat kertovat omaa konst-

ruoitua tarinaansa, jossa tieto rakentuu aikaisemman tietonsa ja tutkimuksensa varaan. Ke-

hittäjämentorin lausahdus ” Olin semmosen tehtävän äärellä, jossa en oo ikinä ennen ollu. 

Olenhan minä palavereita pitäny ja ollu semmosissa rooleissa mutta mentorina…” kuvaa 

hyvin aikaisempien kokemusten näkökulmaa uuden tehtävän kynnyksellä. Näkemys uu-

desta tehtävästä muuttaa kehittäjämentorin tarinassa muotoaan kokemusten karttuessa. 

Narratiivit ovat tutkimukseni materiaalia. Aineiston koontivaiheessa tutkimuksen kohde-

joukon suuresta kertomuksesta alkoi löytyä painotuksia ja pienempiä tarinoita. Tämä viit-
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taakin tutkimuksessani narratiivien analyysiin. Teemoittelulla sain aikaan ala- ja yläteemo-

ja. Narratiivista analyysiä edustavat teemoista kootut uudet tarinat, joita tulosluvussani 

analysoin. 

Ajattelen aineistoni kerronnallisuutta ainakin kolmesta näkökulmasta: ensinnäkin kehittä-

jämentorit kertovat koko aineistoni läpi omaa tarinaansa kehittäjämentorina, toiseksi omaa 

tarinaa kertovat mentorointiin osallistujat ja vielä kolmanneksi kehittäjämentoritoiminnas-

sa kuuluu organisaation tarina. Voidaan ajatella, että myös organisaatiolla on oma kerto-

muksensa, jota se elää. Jokaisella organisaation jäsenellä on oma kokemus organisaation 

tarinasta. Tutkimuksessani voidaan tulkita, että kehittäjämentoritoiminnasta muotoutuu 

kertomus. Kertomuksella on alku, se jatkuu välillä tasaisena ja välillä särkyy ja muuttaa 

suuntaa mutta lopulta palaa haluttuun juoneen. Tämän jälkeen kertomuksella on myös jat-

kokertomus. (esim. Aaltonen & Heikkilä, 2003.) 

Narratiivisessa tutkimusotteessa tutkimustekstistä tulee tutkijalle kertomus. Se ei jäljennä 

todellisuutta. (Heikkinen & Syrjälä, 2007, 153.) Olen tutkijana havainnollistanut, miten 

olen päätynyt tarinoihin. Jokainen kehittäjämentoritoiminnassa mukana oleva kokee osal-

listumisensa omalla tavallaan mutta aineistostani löytyy paljon myös samansuuntaisia ko-

kemuksia. Näistä kokemuksista kehittäjämentoreille ja osallistujille muodostuu omia tari-

noita, joilla on omat käännekohtansa. 

 

4.2 Osallistuva havainnointi tutkimusmenetelmänä 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tavallista, että perehdytään intensiivisesti tutkimuskenttään 

muun muassa osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkimusprosessia voidaan kuvata myös op-

pimisprosessiksi, jossa tutkija pyrkii kasvattamaan tietoisuuttaan tarkasteltavasta ilmiöstä 

ja sitä ohjailevista tekijöistä. (Kiviniemi 2010, 76-77.) Osallistumalla kehittäjämentoreiden 

koulutukseen ja olemalla mukana keskustelussa pyrin syventämään näkemystäni varhais-

kasvatuksesta ja varhaiskasvatussuunnitelman käytöstä arjessa juuri tässä organisaatiossa. 

On tärkeää perehtyä tarkemmin järjestämisen tapaan, ymmärtääkseen varhaiskasvatuksen 

ominaispiirteet juuri tällä alueella. 
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Tutkimuksessani sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat osaksi tiedon hankkimista 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 82). Hankkiessani aineistoa tutkimustani varten olin mukana 

kaikissa kehittäjämentoreiden koulutuksellisissa tapaamisissa. Lastentarhanopettajan am-

mattini kautta keskustelut varhaiskasvatuksesta olivat tuttuja ja koulutusyhteisöön sulau-

tuminen tuntui helpolta. Osallistuin sellaisiin koulutuspäivien harjoituksiin, joissa tuntui 

luontevalta olla mukana. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu yhteisön toimin-

taan tavalla tai toisella. Usein havainnoitava ympäristö on tutkijalle outo, jossa hänellä ei 

ole asemaa tai työpaikkaa. (Eskola & Suoranta, 2005, 98.) En tuntenut tutkimusympäristö-

äni tai tutkimusjoukkoani etukäteen, mutta varhaiskasvatuksen konteksti sinänsä on tuttu. 

Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutuksen määrä ja sisältö ratkaistaan tutkittavien 

mielipidettä kunnioittaen (Eskola & Suoranta, 2005, 100).  Toisinaan tutkimuksen yhteisö 

saattaa haluta keskustella jostain aiheesta tutkijan kanssa esimerkiksi hyödyntäen tämän 

koulutusta (Eskola & Suoranta, 2005,100). Joskus arvio tutkijan tiedoista voi olla myös 

ylimitoitettu, kuten muistiinpanoistani selviää. 

Tänään keskusteluryhmä kysyi mielipidettäni mentorointi-istunnon sisällön 

ratkaisemiseksi. Hämmästyin, että tutkittavani ajattelivat minun tietävän me-

netelmästä enemmän kuin he. (Kenttämuistiinpanot 15.11.2013) 

Tutkija voi olla tutkimuskohteena olevassa yhteisössä toimiva yksilö, joka osallistuu luon-

nollisiin tilanteisiin. Toisinaan taas tutkija on havainnoija, eikä osallistu havaittaviin tilan-

teisiin. (Eskola & Suoranta, 2005,100).  Oma roolini oli näiden kahden tavan väliltä. Oman 

roolin löytäminen erilaisissa tilanteissa oli lopulta aika helppoa. Joissakin tapaamisissa 

videointi vaati täyden huomioni ja silloin osallistumiseni oli luonnollisesti vähäistä. Niissä 

tapaamisissa, joissa videointiin ei tarvinnut kiinnittää niin paljon huomiota, osallistuin kes-

kusteluihin sen verran, kuin tuntui sopivalta ja tutkittavien henkilöiden ehdoilla. Aikai-

semman ammattini takia keskustelun aiheiden ja sisältöjen ymmärtäminen oli helppoa. 

Ajan mittaa minuun tutkijana totuttiin, eikä esimerkiksi videointiin kiinnitetty enää huo-

miota niin paljon. (Eskola & Suoranta, 2005, 101.) 

Tutkimustilanteessa havainnoitsija joko antaa tutkimustilanteen ohjata havaintoja ja kysy-

myksiä tai sitten tutkija etenee ennalta tehdyn havainnointisuunnitelman mukaan. Aika 

harvoin kukaan tutkija noudattaa kumpaakaan vaihtoehtoa täysin puhtaasti, vaan sekoittaa 

niitä yhteen. Koska havainnointi on hyvin subjektiivista, inhimillistä toimintaa, tutkija te-
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kee valintoja koko tutkimuksellisen matkansa aikana. Havainnointia tapahtuu valikoivasti 

ja jotain oleellistakin voi jäädä havaitsematta. Havainnointi liittyy myös aina tutkijan omiin 

aikaisempiin elämänkokemuksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 103.) 

 

4.3 Kerronnallinen haastattelu 

 

Haastattelulla tarkoitetaan yksinkertaisella määrittelyllä sitä, että haastattelija esittää ky-

symyksiä haastateltavalle saadakseen selville haastateltavan ajatuksia, motiiveja ja ratkai-

suja. Laveammin ajateltuna haastattelutilanne on enemmänkin keskustelua ja vuorovaiku-

tusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & Suoranta, 2005, 85.)  

Tutkimuksessani noudatin kerronnallisen haastattelun periaatteita, jolloin tavoitteena on 

koota aineistoksi kertomuksia (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005,189). Kertomuksilla on 

monenlaisia tehtäviä: lisätä menneisyyden hallintaa ja ymmärrystä, rakentaa identiteettiä ja 

suunnata katse tulevaisuuteen. Kertomusten avulla ihmiset tuovat itsensä toisten arvioita-

vaksi ja välittävät sanatonta tietoa. Aika usein kertomus antaa vastauksen kysymykseen 

”kuka minä olen?”. 

Kehittäjämentoreille laadin itse kyselyn ja osallistujien kysymykset suunniteltiin yhdessä 

kehittäjämentoreiden kanssa. Lomakkeiden kysymyksiin ei ollut vastausvaihtoehtoja, vaan 

vastaajia pyydettiin kirjoittamaan omin sanoin. Vastausten pituudet vaihtelivat parista sa-

nasta usean lauseen mittaisiin vastauksiin. Mentorointi-istunnon osallistujien haastattelussa 

oli piirteitä sekä ryhmähaastattelusta että ryhmäkeskustelusta. Ryhmähaastattelun luonne 

on sama kuin yksilöhaastattelun mutta kysymykset esitetään ennalta valmistellut kysymyk-

set yksilön sijasta ryhmälle.  Osallistujien haastattelutilanne ei ollut kovin strukturoitu mut-

ta muutama apukysymys auttoi keskustelun edetessä. Mentorointiin osallistujat olivat jo 

opetelleet dialogia ja he kävivät keskenään vilkastakin keskustelua. Haastattelun tallennuk-

seen käytin videointia.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009) esittelevät kirjassaan dialogin haastattelumenetelmänä. He viit-

taavat Martin Buberin esittämään dialogin tulkintaan. Tämän käsityksen mukaan dialogia 

voidaan pitää kokemuksellisena ja osallistuvana, tutkijalle ja toiselle maailma muotoutuu 
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yhteisestä toiminnasta ja sen merkityksestä. Buber puhuu Minun ja Sinun välisestä yhtey-

destä ja kommunikaatiosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 78-79.) Dialogisessa tutkimuskäy-

tännössä tutkija on aktiivinen keskusteluun osallistuja kyselijän ja haastattelijan roolin li-

säksi.  

Tarinoissa on yleensä alku, keskiosa ja loppu. Juoni ja sen merkitys selkiytyvät kertojan ja 

kuulijan vuorovaikutuksessa. (Aaltonen & Heikkilä, 2003, 135.)  Tutkimukseni alku voi 

olla monessakin kohdassa. Se voi olla siinä, kun tutkimus alkaa eli kehittäjämentoreiden 

ensimmäisenä koulutuspäivänä. Tai sen alku voi olla kauempana menneisyydessä silloin, 

kun tutkittavani liittyivät kehittämishankkeeseen. Alku voi yksilötasolla olla myös koko 

työura ennen tutkimustani. Alkuajankohdasta riippuen keskikohtana voidaan pitää esimer-

kiksi koko kehittäjämentorikoulutuksen aikaa tai koulutuksen puoliväliä. Loppuajankohtaa 

ei kertomuksellani ole, vaan se jatkuu tutkimukseni jälkeenkin yksilöiden ja organisaation 

kertomuksina. Vaikka Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005) mukaan laadullinen haastattelu 

sisältää aina kertomuksia, kaikki puhe ei kuitenkaan ole kertomusta 

 

4.4 Toimintatutkimuksen periaatteita 

 

Tutkimuksessani oli toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Toimintatutkimuksen määri-

telmissä todetaan, että tutkija pyrkii vaikuttamaan asioiden kulkuun, muuttamaan sosiaalis-

ta todellisuutta ja tuomaan siihen jotain uutta (esim. Heikkinen, 2007; Eskola & Suoranta, 

2005). Osallistumalla kehittäjämentoreiden koulutukseen tutkijana, en varsinaisesti itse 

ollut muuttamassa tutkittavieni elämää, mutta koulutuksella ja uudella työmenetelmällä 

niin oli tarkoitus tehdä. 

Toimintatutkimukseen kuuluu reflektiivinen ajattelu, jonka tulisi kohdistua toiminnan ke-

hittämiseen. Reflektiivisessä pohdinnassa pyritään muuttamaan totuttuja toiminta- ja ajatte-

lutapoja. Tämä määritelmä kuvaa tutkimuksessani sekä kehittäjämentoreiden että mento-

roinnin osallistujien maailmaa. Kehittäjämentorit saivat käyttöönsä uudenlaisen välineen, 

jolla pyrittiin muuttamaan totuttuja käytäntöjä osallistujien kautta arjessa. 
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Heikkinen (2007) esittelee toimintatutkimuksen syklin. Syklin alku on toimintatavan suun-

nittelu ja toteutus. Kehittäjämentoritoiminnan suunnittelusta vastasi kouluttaja mutta kä-

vimme paljon keskusteluja koulutuksen sisällöistä, joten olen ehkä päässyt hieman itsekin 

vaikuttamaan siihen. Toteutuksessa olin mukana siten kuin luvussa 6.1. esittelen. Syklissä 

havainnoinnin ja reflektoinnin osuutta olen ollut toteuttamassa yhdessä kouluttajan kanssa. 

Syklin jatko uuden suunnitteluun alkoi toteutua jo joulukuussa kehittäjämentoreiden kes-

kuudessa. Näin ollen organisaatiossa tapahtui tämän prosessin avulla jotain uutta joka sai 

aikaan muutoksen syklin. (Heikkinen, 2007, 35.) 

Heikkinen (2007) toteaa, että perinteisesti tutkija pyrkii tekemään itsensä huomaamatto-

maksi, jota saataisiin mahdollisimman todenmukainen kuva todellisuudesta. Tätä on kui-

tenkin vaikea toteuttaa tutkimuksen kohdistuessa sosiaaliseen toimintaan, koska tutkija 

osallistuu aina jollakin tavalla siihen. (Heikkinen, 2007, 27.)  

 



27 

 

 

5. TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tutkimuksen kohteena oli ryhmä kehittämistyössä olleita esimiehiä, joista koulutettiin ke-

hittäjämentoreita. Tutkimuksen tarkoituksena oli ensinnäkin seurata kehittäjämentorin kas-

vua mentoriksi ja löytää teemoja, jotka tästä kasvuprosessissa esiintyvät. Toiseksi tutkimus 

kohdistui mentorointiin osallistuvien kokemuksista ja vertaisryhmämentoroinnin hyödyistä 

varhaiskasvatuksen kehittämistyön tukena. Kolmanneksi tutkin kehittämishankkeen juur-

ruttamistyön onnistumista vertaisryhmämentoroinnin avulla. Tutkimustehtävät ja tutki-

muskysymykset muotoutuivat tutkimuksen edetessä seuraaviksi: 

 

1. Millaiseksi kehittäjämentorin tehtävä muotoutuu vertaisryhmämentoroinnissa? 

2. Miten vertaisryhmämentorointi toimii osallistujien työn tukena? 

3. Miten vertaisryhmämentorointi tukee kehittämishankkeen juurruttamisprosessia? 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

6.1 Aineiston kokoaminen 

 

Laadullisessa tutkimuksessa yksityisestä päädytään laajempaan kokonaisuuteen, puhutaan 

induktiivisesta tutkimusotteesta (Hirsjärvi ym., 2010, 266). Tutkimukseni aineisto muodos-

tui videoiduista koulutuspäivistä, tutkijan kenttämuistiinpanoista, konsultaatiotapaamisten 

ja yhden mentorointi-istunnon videoinneista sekä kehittäjämentoreille ja osallistujille 

suunnatuista kyselyistä (liite 1 ja 2).  

Kokosin tutkimukseni aineiston maaliskuun 2012- joulukuun 2012 välisenä aikana. Kuvi-

ossa 4 kuvaan aineiston hankinnan prosessia. Aineistoni tärkein tallennusmuoto oli vide-

ointi. Maaliskuun koulutuspäivien tila oli sellainen, jossa videokamera pystyi olemaan pai-

kallaan suunnattuna keskustelijoihin. Tällaisen tallentamismenetelmän hyötyinä näen, että 

pystyin itsekin osallistumaan keskusteluun jonkin verran ja tutkittavat unohtivat videoka-

meran aika nopeasti. Tutkittavat henkilöt olivat koko ajan tietoisia tutkimukseni aineiston-

keruumenetelmistä. Dokumentoinnin tarkkuus ja sen yksityiskohtaisuus riippuu aina käy-

tettävissä olevasta tallennustekniikasta ja tietysti myös tilasta, jossa tallennus tapahtuu. 

Joissakin tapaamisissa toimin enemmän videokamerankäyttäjänä suunnaten kameraa kes-

kustelijoihin ja silloin oma osallistumiseni oli vähäisempää. Videointi tallentaa myös non-

verbaalisen viestinnän ja vaikka sitä ei tässä tutkimuksessa varsinaisesti kuvatakaan, ilmeet 

ja eleet auttoivat tallennuksen purkuvaiheessa. (Alasuutari, 2011, 85.) Videoitua materiaa-

lia kertyi koulutuksista vähän yli kymmenen tuntia, konsultaatiotapaamisista hieman yli 

kuusi tuntia ja yhdestä mentorointi-istunnosta puolitoista tuntia. 

Videoiden katseluun käytin paljon aikaa. Koska koko prosessin kesto oli yhdeksän kuu-

kautta, palasin aina videoihin muistin virkistämiseksi. Videoitua aineistoa oli paljon, yh-

teensä noin 18 tuntia, joten litterointi vei myös paljon aikaa. Litteroitua aineistoa kertyi 

yhteensä 63 sivua. Alasuutari (2011) huomauttaakin, että litterointitekniikka vaikuttaa sii-

hen, miten paljon havainto- tai tallenneaineistosta säilytetään tai jätetään huomiotta. Lisäk-
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si riippuu tutkijan näkökulmasta, kuinka tarkkaan hän haluaa siistiä puheesta taukoja, tois-

toja tai epäröintiä ja kuinka paljon hän haluaa muuttaa murrekielisiä ilmaisuja yleiskielek-

si. (Alasuutari, 2011, 85.) 

Aineistoa on kertynyt paljon. Olen aika syvällä tutkittavieni tarinoissa. Tör-

mään usein siihen, että en osaa kysyttäessä kertoa lyhyesti tutkimukseni sisäl-

löstä. Kysyjä jää ihmettelemään. ( Tutkijan päiväkirja, joulukuussa 2012) 

Analyysini ei edellyttänyt äärimmäisen tarkkaa puheen aukikirjoittamista, joten en pyrki-

nyt yksityiskohtaiseen notaatioon. Olen litteroinnissa kuitenkin pyrkinyt kirjoittamaan kes-

kustelut melko tarkkaan, siten kuin ne on sanottu. Mutta kuten aikaisemmin jo totesin, en 

ole kiinnittänyt huomiota puheen taukoihin, äänenpainoihin tai toistoihin, enkä myöskään 

ole kuvannut ilmeitä tai eleitä. 

Kehittäjämentoreiden kyselylomakkeet sain sekä sähköpostitse, että kirjepostina. Osallistu-

jien kyselyt toteutettiin syksyn viimeisen istunnon lopuksi ja kehittäjämentorit lähettivät 

minulle kopiot vastauksista. Kokosin molempien kohderyhmien vastaukset kysymys ker-

rallaan ja sanasta sanaan yhteen yhteiseen lomakkeeseen. Näistä koontivastuksista syntyi 

yhdeksän sivua aineistoa. 

Aineiston hankintani päättyi joulukuussa 2012. Siihen mennessä kehittäjämentoritoimin-

nan koulutusosuudetkin päättyivät. Varhaiskasvatuksen mentorointi-istunnoista oli pidetty 

puolet ja suunnitelmat kevään osalle olivat aika valmiita. Sain kyselylomakkeita vielä 2013 

vuoden alussa ja ne ovat kaikki aineistossani mukana. 
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tamista aineistosta ja aineiston pilkkomista osiin. Litteroin aluksi videoita hyvin tarkkaan, 

mutta työn edetessä jätin huomiotta sellaiset keskustelut, jotka olivat tutkimuksen kannalta 

epäolennaisia. Aineistolähtöisessä analyysissä pelkistetään aineistoa ja pelkistämistä oh-

jaavat asetetut tutkimuskysymykset, jolloin aineistosta koodaamalla nostetaan esiin olen-

naiset ilmaukset. Analyysiyksikkönä voi toimia sana tai lause. Seuraavaksi aineistosta 

koodatut ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, jolle annetaan kuvaava nimi, näin 

syntyvät aineiston alaluokat. Edelleen alaluokista muodostetaan yläluokkia, joista saadaan 

yhdistämällä vielä pääluokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108-113.) Aineiston analysoin-

nin yhtenä tavoitteena on löytää aineistosta keskeiset ydinkategoriat, perusulottuvuudet, 

jotka kuvaavat tutkittavaa kohdetta parhaiten (Kiviniemi, 2010, 80).  Teoriaohjaava ana-

lyysi etenee lähtökohdiltaan kuten aineistolähtöinen analyysi, aineiston ehdoilla. Samoin 

alaluokat synnytetään aineistolähtöisesti mutta erona on se, että yläluokat tuodaan valmiina 

teoriasta käsin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009,117.) 

Analyysissäni tutkimusyksikkönä olivat kokonaiset lauseet, jotka eivät vaatineet pelkistä-

mistä. Lauseita ryhmittelemällä muodostui alateemoja. Käytännössä se eteni siten, että 

havaittuani tietyn asian toistuvan, aloin merkitä samaan aiheeseen liittyvää puhetta koros-

tusvärillä eli koodasin aineistoani. Tarkastelin aineistosta yksi teema kerrallaan: luin litte-

rointeja ja kuuntelin videoita. Huomasin kehittäjämentoreiden keskustelevan esimerkiksi 

paljon mentorin roolista. Mentorin rooliin liittyi vahvasti kehittäjämentoreiden varsinainen 

työ varhaiskasvatuksen esimiehenä. Seuraavaksi havaitsin aineistosta nousevan keskuste-

luun mentorointi-istuntojen suunnittelun ja niihin valmistautumisen.  Tämän jälkeen koko-

sin ”saman värisen” aineiston yhteen. Koska halusin vielä tässä vaiheessa olla selvillä ha-

vaitun aineiston paikasta, merkitsin marginaaliin tekstin sijainnin alkuperäisessä aineistos-

sa. Kun nämä alateemat oli koottu yhdeksi tiedostoksi, tarkastelin teemoja ja niiden yhte-

yksiä toisiinsa. Tällä tavoin sain alateemoista yläteemoja. Esimerkiksi, aiemmin mainitse-

mani kolme alateemaa muodostivat yhden yläteeman, jonka nimeksi tuli mentorin tehtävä. 

Kuvaan aineiston analyysin etenemisprosessia kuviossa 5. Teemoitellessani kerronnallista 

havaintomateriaaliani (litteroituja videoita ja haastatteluja sekä kyselylomakkeiden koonte-

ja) kokosin samalla teemaan liittyviä tarinoita, sekä kehittäjämentoreiden että osallistujien 

aineistosta. Tulosten tulkintavaiheessa tarinoista avautui lisää sisältöjä.  
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Kuvio 5. Aineiston analyysin eteneminen. 

 

6.3 Aineiston teemat ja tarinat 

 

Kuten edellä olen esittänyt, aineiston analyysi eteni koodatuista ilmauksista ryhmitellen 

alateemojen kautta yläteemoihin ja näitä yhdistelemällä tutkimuskysymyksiin vastaaviin 

tarinoihin. Koodatuista ilmauksista muodostui seuraavia alateemoja: Mentorin rooli, Men-

torin esimiesasema, Suunnittelu ja valmistautuminen, Oma ja osallistujien motivoiminen 

istuntoon, Ammatilliset keskustelut sekä Arjen käytäntöjen oppaan juurruttaminen. Ryh-

mittelin näitä alateemoja isommiksi kokonaisuuksiksi ja niistä sain kolme yläteemaa. En-

simmäinen yläteema oli Kehittäjämentorin tehtävä, joka sisältää alateemoista mentorin 

roolin, mentorin esimiesaseman sekä istuntojen suunnittelun ja niihin valmistautumisen. 

Toiseksi yläteemaksi muotoutui Osallistujien työn tukeminen, jonka alateemat olivat kehit-

täjämentorin ja osallistujien motivoiminen sekä dialoginen keskustelu. Kolmanneksi lähes 

suoraan alateemasta yläteemaksi tuli Juurruttamistyön eteneminen. Esimerkkinä kehittäjä-

mentoreiden aineiston teemoittelusta on taulukossa 1. 

  

Yläteemojen ryhmittely tutkimuskysymyksiin 

Yläteemojen muodostaminen alateemoista ryhmittelemällä 

Alateemojen muodostaminen ryhmistä 

Samankaltaisuuksien etsiminen ja ryhmittely 

Ilmausten etsiminen ja värjääminen 

Litterointien lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

Videoiden ja haastattelujen kuunteleminen ja litterointi 
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Taulukko 1. Esimerkki analyysin etenemisestä kehittäjämentoreiden aineistosta teemoiksi. 

 

Suora lainaus aineistosta Alateema Yläteema 

”Ensimmäisten istunnot meni-

vät opetellessa ja pohdin: mi-

kä siinä ryhmässä on minun 

roolini, enhän minä voi sanoa, 

mikä on oikein tai väärin.” 

Mentorin rooli Kehittäjämentorin 

tehtävä 

 

”Minun piti tehdä selväksi, 

etten ole tässä nyt johtajana, 

vaan ihan muussa tehtävässä.” 

Esimiesasema 

”Ensimmäisten istuntojen ko-

kemuksella ajattelin, että tark-

ka rakenne täytyy olla niin se 

edesauttaa monia asioita.” 

”Oma virittäytyminen siihen 

aiheeseen ja ylipäätään tilan-

teeseen on todella tärkeä.” 

Suunnittelu ja valmistautumi-

nen 

 

Kehittäjämentorit kuvailivat pulmiaan ja onnistumisiaan uudessa tehtävässään ja niistä 

kommenteista, vastauksista ja keskusteluista syntyi kaksi kehittäjämentorin tarinaa, jotka 

antavat osaltaan vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni Miten kehittäjämentorin 

tehtävä muotoutuu vertaisryhmämentoroinnissa?. Ensimmäisessä tarinassa kehittäjämento-

rit pohtivat uutta tehtäväänsä ja siinä onnistumista sekä esimiesasemaansa yhdistettynä 

mentorin rooliin. Toisessa tarinassa esiin nousee istunnon suunnittelu ja siihen valmistau-

tuminen. Toiseen tutkimuskysymykseeni Miten vertaisryhmämentorointi toimii osallistuji-

en työn tukena? ja kolmanteen tutkimuskysymykseeni Miten vertaisryhmämentorointi tu-

kee kehittämishankkeen juurruttamisprosessia ja miten se näkyy arjessa? muodostui kum-

paankin yksi kehittäjämentorin tarina. 
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Osallistujien aineiston analysoinnissa muodostuivat alateemoiksi Positiiviset ja Negatiivi-

set kokemukset mentorin kaksoisroolista, Kokemusten jakaminen, Toisten osallistujien tuki 

Ammatillinen dialogi, Reflektointi sekä Juurruttamistyön onnistuminen ja epäonnistumi-

nen. Ensimmäiseksi yläteemaksi muodostui Esimies mentorina alateemoista positiiviset ja 

negatiiviset kokemukset mentorin kaksoisroolista. Toiseksi yläteemaksi muodostui Oma 

ammatillinen kehittyminen, jonka alateemoja olivat kokemusten jakaminen, toisten osallis-

tujien tuki, dialogi ja reflektointi. Kolmas yläteema oli Juurruttamistyö, johon kuuluivat 

positiiviset ja negatiiviset kokemukset sen onnistumisesta. Taulukossa 2 esittelen teemojen 

muodostumista mentorointiin osallistujien aineistosta. 

 

Taulukko 2. Esimerkki analyysin etenemisestä alateemoista tutkimuskysymyksiin. 

 

Alateemat kehittäjämento-

reiden ja osallistujien 

aineistosta 

Yläteema Tutkimuskysymys ja 

tarinat 

Mentorin rooli Kehittäjämentorin tehtävä 

(kehittäjämentorit) 

Miten kehittäjämentorin teh-

tävä muotoutuu vertaisryh-

mämentoroinnissa? 

(=Tutkimuskysymys 1) 

Esimiesasema 

Suunnittelu ja valmistautu-

minen 

Positiiviset kokemukset 

mentorin kaksoisroolista 

Esimies mentorina 

(osallistujat) 

Negatiiviset kokemukset 

mentorin kaksoisroolista 
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Esimiehen kaksoisroolista syntyi osallistujan tarina ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

jossa tarkastellaan kehittäjämentorin tehtävän muotoutumista vertaisryhmämentoroinnissa. 

Toinen tarina kertoo oman ammatillisuuden kehittymistä vertaisryhmämentoroinnin avulla 

ja vastasi toiseen tutkimuskysymykseen. Kolmannessa kysymyksessä pohditaan juurrutta-

mistyön onnistumista. 

Tarinoissa yksittäiset kommentit ovat aineistoni faktaa mutta yhdistellessäni eri henkilöi-

den kommentteja, niistä muodostui yhteinen, koottu tarina. Lisäksi kertomuksissa kuuluu 

tutkijan ääni. Olen mahdollisimman pitkälle pysynyt suorissa sitaateissa mutta rakentanut 

itse järjestyksen. Tutkimukseni henkilöt pyysivät, että heidän puheensa muutettaisiin mur-

teesta yleiskieleksi ja tätä toivetta olen noudattanut mutta säilyttänyt kuitenkin puhekieli-

sen ilmaisun. 
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7. TULOKSET 

 

7.1 Miten kehittäjämentorin tehtävä muotoutuu vertaisryhmämentoroinnissa? 

 

7.1.1 Kehittäjämentorin näkökulma kehittäjämentorin tehtävästä 

 

 

KUVIO 6. Kehittäjämentoreiden ala- ja yläteemat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

 

Mentorin rooli ja esimiesasema 

Ensimmäisissä istunnoissa joillakin osallistujilla oli sellainen käsitys, että 

minua voi lähestyä mentoroinnissa myös esimiehen asioissa. Minun piti tehdä 

selväksi, etten ole tässä nyt johtajana, vaan ihan muussa tehtävässä. Huoma-

sin, että provosoiduin. Minusta tuntui, että minua syytettiin hankalista asiois-

ta. Olisikohan tilanne eri jos minä en olisikaan esimiehenä mentori? Ja toi-

saalta, voihan se olla jollekki niinkin, että kun esimies mentoroi niin puhu-

taan kaikki parhain päin. 

Kehittäjä-
mentorin 
tehtävä 

Mentorin 
rooli 

Esimiesasema 

Suunnittelu ja 
valmistau-
tuminen 
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Olen kuitenkin ollut aika vasta lastentarhanopettajan työssä, joten minulla on 

hyvin muistissa monet arkiset tilanteet päiväkotiryhmissä. Tätä kautta ja 

muutenkin tunsin aika monet osallistujat, en tiedä oliko se hyvä vai huono 

asia. Yhdessä keskustelussa huomasin antavani ohjeita esimiehenä ja se oli 

vähän virhe. 

Mentorin esimiestehtävä organisaatiossa nousi keskusteluun mentorointi-istunnoissa saatu-

jen kokemusten kautta. Joissakin ryhmissä mentorin oli tarkennettava rooliaan, johon eivät 

kuuluneet esimiehen tehtävät. Negatiiviset kommentit esimerkiksi varhaiskasvatuksen jär-

jestämisestä tuntuivat mentorista henkilökohtaisilta arvosteluilta. Toisaalta mentorit pohti-

vat, olisiko kritiikki silti sama vaikka mentorina ei olisikaan esimies. Joissakin tilanteissa 

myös mentori otti huomaamattaan esimiehen roolin esimerkiksi antamalla ostoluvan. 

Ensimmäisten koulutuspäivien jälkeen mietin, onko minusta tähän ollenkaan: 

osaanko toimia niin kuin pitäisi vai teenkö jotain ihan väärin? Olin pelkkänä 

kysymysmerkkinä. Ajattelin, että ”hetkinen, mikähän tämä oikein on”. En-

simmäisten istunnot menivät opetellessa ja pohdin: mikä siinä ryhmässä on 

minun roolini, enhän minä voi sanoa, mikä on oikein tai väärin.  Olin sem-

moisen tehtävän äärellä, jossa en oo ikinä ennen ollut. Olenhan minä palave-

reita pitänyt ja ollut semmoisissa rooleissa mutta mentorina…kun on just 

opetettu, miten pitää olla. Päällimmäisenä oli ajatus: ”saapa nähä, mitä täs-

tä tulee”. Pohdin myös paljon teemassa pysymistä ja keskustelun ohjaamista. 

Mikä mun rooli on, kun se keskustelu meni niin hyvin ja ihan asiassa pysyt-

tiin. Toisaalta olen kokenut haastavana pitää keskustelun sovitussa aiheessa. 

Milloin vihellän pelin poikki, ettei keskustelu lähde väärille raiteille? 

Kehittäjämentorit kokivat epävarmuutta uuden tehtävän äärellä, vaikka kaikilla oli aikai-

sempia kokemuksia aikuisten ryhmien ohjaamisesta tai kouluttamisesta. Uusi menetelmä ja 

ryhmien aloittaminen jännittivät ja kehittäjämentorit puhuivat koulutuksen ja ensimmäisen 

konsultaatiotapaamisen aikana paljon roolistaan mentorina. Samassa tapaamisessa keskus-

teltiin keinoista dialogin ohjaamiseen jos se ei oikein suju ja toisaalta jos se sujuu hyvin. 

Oma reflektointi tuntuu tärkeältä jatkon kannalta. Voi olla hyvä lopuksi is-

tahtaa hetkeksi, ja arvioida sitä omaa roolia, että mikä onnistu. Aluksi keski-

tyin siihen, miten itse toimin ja osaanko olla ohjeiden mukainen mentori. 
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Koulutuksessa saadut käytännön ”vinkit” ja kokemukset olivat kehittymisessä 

avuksi. Esimerkit mentoroijana toimimisesta avasivat asiaa ja helpottivat en-

simmäisten mentorointi-iltojen suunnittelua. Meillä on niin huippuporukka 

me mentoroijat, että se antaa voimaa! Marraskuun koulutuksessa halusimme 

vielä puhua mentorin roolista, mutta emme olleet enää ihan niin kysymys-

merkkinä. 

Toisten mentoreiden vertaistuki auttoi kehittämään mentorin tehtävää eteenpäin. Omalle 

pohdinnalle ja reflektoinnille piti järjestää aikaa välittömästi istunnon jälkeen, kun asiat 

olivat vielä tuoreena mielessä. Käännekohta mentoreiden kehityskaaressa näkyi aluksi 

oman työn tarkkaamisella ja keskittymisellä omaan toimintaan. Jatkossa huomio siirtyi 

enemmänkin osallistujien tarkkailuun. Koulutuksella kehittäjämentorit saivat varmuutta ja 

sopivasti työkaluja tehtäväänsä. 

 

Suunnittelu ja valmistautuminen 

Ensimmäisten istuntojen kokemuksella ajattelin, että tarkka rakenne täytyy 

olla niin se edesauttaa monia asioita. Esimerkiksi pysyttiin siinä aiheessa, ei-

kä tullut niitä hetkiä, että olisi voitu ruveta arvostelemaan. Saatiin toisella 

koulutuskerralla käyttää aikaa yhdessä ideointiin ja se oli ihan huippua. 

Huomattiin kaikki, että näinhän tämä onnistuu kaikista parhaiten, yksin on 

ihan turha yrittää pyöritellä asioita. Sitä helposti jumiutuu samaan kaavaan. 

Yhdessä ideointi tuottaa hyvän suunnitelman! Aihe on tärkeä tietää etukä-

teen, niin ehtii itse siihen valmistautua ja ajatella niitä juttuja, joita ei siinä 

yhtäkkiä hoksaakkaan. Sillä oli varmasti paljon vaikutusta, että me satsattiin 

tähän ja esiteltiin, että tästä tehdään tutkimustakin ja kaikkea…? Olis kyllä 

antoisinta jos kaikki tulisivatkin rentoina ja rauhassa: ”Onpa mukavaa, saa-

daan keskustella asioista”.  

Kehittäjämentorit saivat suunnitella jo maaliskuun koulutuksessa istunnon rakennetta ja 

sisältöä yhdessä. Kun mentorointi pääsi syksyllä käyntiin, he suunnittelivat päälinjoja yh-

dessä mutta istunnon kulkua yksin tai parina. Marraskuun koulutuksessa he huomasivat, 

että olisikin hyvä suunnitella sisältö tarkasti yhdessä, jolloin siitä muodostuisi kaikille 
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ryhmille sama. Toki mukana oli jokaisen ryhmän luonteeseen ja mentorin persoonaan liit-

tyvää vaihtelua, mutta suunnitelmasta saatiin kuitenkin yksityiskohtaisempia.  

Oma virittäytyminen siihen aiheeseen ja ylipäätään tilanteeseen on todella 

tärkeä. Eli puhelimet kiinni puoli tuntia aikaisemmin ja kuka vaan on ovella, 

niin tavallaan pitää palauttaa takaisin, että ”minulla on nyt tässä tämä men-

torointi alkamassa ja valmistaudun siihen”. Että ihan pitää tehdä selväksi 

muille työntekijöille ja asiakkaille. Tämä teki kyllä hyvää itselle: oli helppo 

lähteä työstämään sitä aihetta ja ottaa vastaan ne osallistujat. Virittäytymi-

nen on tärkeää sekä osallistujille että itselle. 

Irrottautuminen varsinaisesta työstä mentorointiin tarvitaan päättäväisyyttä ja suunnitel-

mallisuutta, kuten mentorit ovat tarinan tässä osassa kertoneet. On tehtävä selväksi, että 

minua ei voi juuri nyt lähestyä. Oman mielen ja kehon saattaminen mentoroinnin tilaan 

vaatii aikaa. Mentorointiin osallistuvien ajatukset pyritään saamaan jollakin harjoituksella 

mutta mentorin on oltava valmis jo ennen tätä. 

Valtavan suuri merkitys on omalla ja osallistujien tunnetilalla. Ensimmäisel-

lä kerralla minua jännitti aivan hirveästi. Kyllä minä mietin, että miten voi 

vanhaa ihmistä näin jännittää. Silloin ensimmäisellä kerralla oli vähän han-

kaliakin tilanteita mutta en haluaisi, että minulla on tunne jo etukäteen, että 

pelottaa ja mielessä on ajatus ”Mitähän tästäkin tulee?”. Mulla on semmo-

nen epävarmuus, että mihin sen porukkani kanssa pääsen, koska siinä on 

myös se semmonen negatiivinen taustavire välillä. Minun on turvattava se, 

että kaikilla on hyvä olla siellä ryhmässä, vaikka joku olisikin koko hommaa 

kohtaan kriittinen. Onneksi on niin paljon positiivisia ihmisiä, jotka haluaa 

uutta ja se innostaa myös minua jatkamaan. Olen kokenut, että on mukava 

saada itselle jotakin, voi pistää itseään likoon eri tavalla. Minulla mentorina 

oppimisen paikkana on se, että täytyy kuunnella niitä osallistujia, korostan 

omalla polullani kuuntelemista.  

Kehittäjämentorit kuvailevat kertomuksessaan erilaisia tunteita, jotka liittyvät mentoroin-

tiin. Huomioitavaa on, että vaikka mentorointi koettiin onnistuneeksi toiminnaksi, negatii-

visia tunteita näyttäytyy aika paljon. Erilaisten tunteiden kanssa selviäminen näyttää vaati-

van ainakin niiden tiedostamista. Kuuntelemisen taidon parantamista kehittäjämentorit 
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halusivat myös tarinassaan korostaa. Kehittämistarve on yhtäältä henkilökohtainen, omaan 

luonteeseen liittyvä, mutta toisaalta esimiestehtävään liittyvä. Esimieheltä odotetaan usein 

nopeita ratkaisuja ja vastauksia, joten kuunteleminen ja mentoroitavien omien ratkaisujen 

odottaminen vaatii varmasti tottumista. 

Nyt kun ollaan puolivälissä, ajattelen, että meneekö tämä aina samalla kuvi-

olla? Joku punainen lanka pitäisi näihin miettiä. Mitähän mää kehittäisin, 

ettei se menisi aina samalla painolla ne seuraavat kerrat? Toiminnallisia 

menetelmiä oltiin käytetty alusta asti jonkin verran mutta marraskuun koulu-

tuksen avulla saatiin ihan uusia ideoita ja oivallettiin, mikä hyöty toiminnal-

lisuudella saadaan. Ei kuitenkaan liikaa, ettei tule semmonen pelleily olo.  

 

7.1.2 Osallistujan näkökulma mentorin kaksoisroolista 

 

 

KUVIO  7. Osallistujien ala- ja yläteemat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

 

Esimies mentorina 

Mielestäni on hyvä, että mentori on esimiestehtävässä, koska hänellä on nä-

kemys laajemmin varhaiskasvatuksen asioista. Asema ei kuitenkaan ole vai-

kuttanut niin, etteikö voisi olla avoin ja oma itsensä, tavoitteena kuitenkin ol-

lut luoda luottavainen, hyvä ja kannustava ilmapiiri. Avoimesti on voinut pu-

hua miettimättä asiaa (esimies menorina) enempää. Hyvä puoli tässä on se, 

että päivähoidon arki välittyy myös niille, jotka valintoja tekevät. Ajattelen 
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että johtaja saa itsekin tästä paljon sellaista, mitä voi hyödyntää omassa 

työssään johtajana. On hyvä, että esimies kuulee arjen kulusta, kun esimies 

hallinnollinen. Mielestäni ryhmän vetäjän onkin hyvä olla eri asemassa oleva 

kuin ryhmäläiset. Omalla mentorillamme on kokemusta sekä alaisuudesta et-

tä johtamisesta sekä laajaa näkemystä kokonaisuudesta päivähoidossa, työn-

ohjauksellistakin taitoa hänellä on. Mentorimme osaa johdatella hyvin kes-

kustelua ja hänen luonteensa ja persoonansa sopivat todella hyvin tähän teh-

tävään! Persoonalla on suuren suuri merkitys. Silläkin on merkitystä, että 

mentorilla on kokemusta muusta kouluttamisesta. 

Osallistujien tarinassa tulee esille myös mentorin hyötyminen mentoroinnista. Arjen välit-

tyminen esimiehille ja keskusteluja voi hyödyntää omassa esimiestyössään. Esimiehillä on 

myös kokonaiskuva organisaation varhaiskasvatuksesta, joten osallistujat näyttävät ajatte-

levan, että he saavat vastauksia kysymyksiinsä esimieheltä. Luonne ja persoona sekä ko-

kemukset kouluttamisesta ovat osallistujien mielestä mentorin tärkeitä ominaisuuksia, joil-

la mentorointi-istunto onnistuu. 

Jos mentorit ovat esimiehiä, niin toivottavasti he ovat kuitenkin joskus työs-

kennelleet ryhmässä, jotta siitä käytännön arjesta on realistinen käsitys. Eh-

kä myöhemmin mentori voisi olla myös joku muu, kunhan ryhmä saadaan 

kunnolla toimimaan ja mentoritoiminta tutummaksi. Välttämättä ei viitsi nos-

taa kaikkia epäkohtia esille, varsinkin jos johtaja on omasta talosta. 

Osallistujat toivovat, että esimiehellä olisi kokemus heidän työstään lastentarhanopettajana, 

jotta heillä olisi realistinen kuva arkityöstä. Vertaisuutta siis kuitenkin kaivattiin. Tulevai-

suudesta ajateltiin, että mentori voisi olla myös joku muukin kuin esimies. Vaikka tarina 

korostaakin mentorointi-istunnon hyvää tunnelmaa ja avointa keskustelua, osallistujat poh-

tivat varovaisuutta kertoessaan arkeen liittyvistä epäkohdista. 
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7.1.3 Yhteenveto 

 

Taulukko 3. Yhteenveto ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksista 

 Myönteiset asiat Kielteiset asiat 

Kehittäjämentorit kaksoisrooli esimiehenä ja 

mentorina 

kaksoisrooli esimiehenä ja 

mentorina 

mentorin tehtävien selkiy-

tyminen 

 

etukäteissuunnittelun kehit-

tyminen ja valmistautumi-

nen istuntoon 

 

Osallistujat esimies mentorina esimies mentorina 

aikaisemmat koulutustehtä-

vät 

 

sopiva persoona mentoriksi  

 

Kehittäjämentorin tarinoissa on nähtävissä käännekohta toisen koulutuskerran aikana, jol-

loin mentorina toimimisesta on noin viiden mentorointi-istunnon kokemus. Mentorin roolia 

ei ole missään määritelty, vaan jokainen mentori kehittää oman tapansa toimia ja tämän 

tavan löytymiseen tarvitaan aikaa ja kokemuksia. Ajan ja kokemusten karttuessa oma tapa 

toimia alkoi vakiintua ja olo tuntua turvalliselta mentorina. Koulutuksesta oli saatu riittä-

västi työkaluja mentorina toimimiseen. Ryhmän jäsenet tulivat tutuksi ja oma valmistau-

tuminen istuntoon oli varmempaa. Eri työyhteisöistä muodostuneen ryhmän yhteisöllisyy-

den ja roolien puute ovat Lahdenmaan ja Heikkilän (2010) tutkimuksessakin toisaalta 

heikkous ja toisaalta vahvuus. Ryhmien kehittymisessä huomattiin, että ajan kuluessa jo-

kainen löysi paikkansa ja yhteinen toiminta selkiytyi. Mentorit kokivat hyvän vireen ylläpi-

tämistä tärkeänä. Kolmannen mentoroinnin jälkeen kehittäjämentoreiden puheesta kuuli, 

kuinka vaihtelua istunnon kulkuun jo kaivattiin. Sellaisesta puheesta voi päätellä, että jon-

kinlainen rutiini omaan toimintaan oli löytynyt. 

Kehittäjämentoreiden tarinoissa pohdittiin osallistujien suhtautumista siihen, että kehittä-

jämentorit olivat myös esimiehiä. Suhtautumisen toisessa ääripäässä kokemukset, joissa 
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mentorilta odotettiin vastausta kysymykseen johtajana ja toisessa ääripäässä osallistujat 

vaikuttivat unohtaneensa koko asian. Koska kehittäjämentorit pohtivat roolejaan mentorina 

ja esimiehinä, halusin tutkimustani varten tietoa, kuinka mentorointiin osallistujat asian 

kokevat. Tätä asiaa kysyttiin osallistujille tehdyssä väliarvioinnissa. Osallistujien vastauk-

sissa korostettiin hyvää taitoa ohjata omalla persoonallisella otteella mentorointi-istuntoa. 

Esimiehen rooli kyllä tunnustettiin mutta siinä nähtiin enemmän hyötynäkökulmia kuin 

haittoja. Persoonan ja aikaisempien koulutuskokemusten hyöty korostuu osallistujien tari-

nassa. Joissakin tapauksissa mentori koki saavansa negatiivista puhetta siksi, että hän oli 

esimies. Toisaalta osallistujien epäluulo mentorointi-menetelmää kohtaan saattoi kohdistua 

mentoriin. Osallistujien tarinoista voi päätellä, että mentoroinnissa on tärkeää tuntea olonsa 

turvalliseksi ja siinä auttaa mentorin varma ja rauhallinen ote. Osallistujien mielestä usein 

johtajalla on jo valmiiksi taitoa olla kouluttajana ja johtaa ryhmän keskustelua. Johtajuus ei 

siis ollut välttämättä toimintaa haittaava tekijä.  

Näen tutkijana tässä yhteydessä myös jaettua johtajuutta, joka on yksi uudenlaisista johta-

juuden malleista. Jaetussa johtajuudessa korostetaan osallisuutta, merkityksellisyyttä ja 

luovuutta. Lisäksi johtajan on ymmärrettävä moniäänisyyttä ja osattava johtaa dialogisuut-

ta, joka on yksi vertaisryhmämentoroinnin kulmakiviä. Jaetun johtajuuden särmät –teoksen 

kirjoittajat korostavat, että viisaus asuu työyhteisön sisällä, ei ulkopuolella. Tämän viisau-

den esiin saaminen on johtajan tärkeä tehtävä. Jaetussa johtajuudessa hierarkiaa ja vallan-

käyttöä vähennetään, jolloin jokaisen yksilön vastuu lisääntyy. Yhteinen tekeminen ja jaet-

tu tieto auttavat koko työyhteisöä eteenpäin. Tästähän kehittäjämentoritoiminnassa on ky-

se. Epäonnistumiset tulee hyväksyä ja ajatella niitä myös eteenpäin vievinä särminä. Totu-

tusta luopuminen ja muutokset voivat pelottaa ja luoda turvattomuutta mutta osaamisen 

arvostaminen auttaa henkilöstöä innostumisen tielle. (Ropo, Eriksson, Sauer, Lehtimäki, 

Keso, Pietiläinen & Koivunen, 2005, 157-161.) 

Jaetussa johtajuudessa korostetaan vuorovaikutuksen tärkeyttä ja arjen kohtaamisia. Tie-

don, kokemusten, tietämättömyyden, arvostuksen ja luottamuksen jakaminen on yhteiseksi 

tekemisen prosessia. Halu neuvotella, heittäytyä mukaan ja laittaa itsensä likoon ovat 

oleellisia ja myös haasteellisia tässä prosessissa. (Ropo ym., 2005, 162.) Näkemykseni 

mukaan johtajuus on hyvällä tavalla läsnä, koska osallistujat vastauksissaan kokevat men-

torinsa esimiesaseman pääosin positiivisena asiana. Vaikka esimiesasemalla ei näyttänyt 
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olevan vaikutusta vertaisryhmämentoroinnin sisältöön, sen olemassaoloa ei voi kuitenkaan 

kiistää.  

Mentorit painottivat tarinoissaan myös kuuntelemisen taitoa. Osalle tämä tuntui olevan 

persoonaan liittyvä kysymys. Ihmiset reagoivat, osallistuvat keskusteluun ja vastaavat 

oman sisäisen rytminsä mukaisesti. Nopeasti reagoivan ihmisen on keskityttävä enemmän 

kuuntelemiseen kuin hitaamman. Aktiivinen kuunteleminen luo ilmapiirin, jossa kaikkien 

mielipiteet hyväksytään. Aktiivisessa kuuntelemisessa huomio kiinnittyy kuuntelijaan, joka 

yrittää aidosti ymmärtää kertojan puhetta. (Estola, Kaunisto, Keski-Filppula & Uitto, 2007, 

56.) 

Toiseen koulutuskertaan asti kehittäjämentorit olivat suunnitelleet istunnot yksin, tosin 

yhdessä sovituista aiheista. Toisessa konsultaatiotapaamisessa yhteisen suunnittelun hyö-

dyt todettiin yksimielisesti. Muutoksia istunnon kulkuun haluttiin toiminnallisilla mene-

telmillä, jotta osallistujien kiinnostus ja osallistuminen saataisiin pidettyä yllä. Käännekoh-

dassa kehittäjämentoreiden tarinoissa näkyy varmuus omaan rooliinsa mentorina ja he kes-

kittyivät pohtiman istuntojen sisältöä ja sen vaihtelevuutta. Suunnittelun lisäksi oma ja 

osallistujien motivointi ovat tärkeitä teemoja kehittäjämentorin tehtävän selkiytymisessä.  

Lillia (2000) mainitsee useita mentorointisuhteen onnistumiseen vaikuttavia seikkoja, joita 

on havaittu Suomessa ja Englannissa. Kyse on nimenomaan parimentoroinnin ongelmista, 

mutta osa sopii hyvin myös vertaisryhmämentorointiin. Parimentoroinnissa on olennaista, 

että henkilökemia on sopiva. Kehittäjämentoroinnissa mentorilla on oma vaikutuksensa 

ryhmän hyvään toimintaan, mutta ryhmään osallistujilla on iso merkitys mentoroinnin on-

nistumisessa. Tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden epäselvyys voi vaikuttaa haittaavasti 

mentoroinnin onnistumiseen. kehittäjämentorit joutuivatkin tarkentamaan tätä ensimmäi-

sissä istunnoissa. Asennoituminen mentorointiin vaikuttaa kummaltakin puolelta, esimer-

kiksi jos joku tuntee epäluuloa menetelmää kohtaan. Pitkät välimatkat ja mentoroinnin 

käytännön järjestelyt ratkaistiin kehittäjämentoroinnissa esimerkiksi siten, että tapaamis-

paikkaa vaihdeltiin, jotta kaikille tuli tasapuolisesti matkustamista. Ulkopuoliset ongelmat 

tulevat esiin työtovereiden suhtautumisessa. Työtovereiden kateus tai vaikea irrottautumi-

nen työstä mentoroinnin ajaksi tuli esille osallistujien tarinoissa. Mentorin esimiesasema 

saattoi joissakin osallistujissa aiheuttaa luottamuspulaa. (Lillia, 2000, 34.) 
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7.2 Miten vertaisryhmämentorointi toimii osallistujien työn tukena? 

 

7.2.1 Kehittäjämentorin näkökulma osallistujien työn tukemisesta 

 

 

KUVIO 9. Kehittäjämentoreiden ala- ja yläteemat toiseen tutkimuskysymykseen 

Osallistujan työn tukeminen ja dialogi 

Pelottaa ne muutokset, mitä meillä on tulossa. Miten me saadaan se porukka 

pidettyä motivoituneena tuonne 2013 asti. Miten me saatais autettua työnteki-

jöitä kasvamaan ammatillisesti, vaikka monenlaisia muutoksia on tulossa. 

Mehän haluttiin korostaa sitä, että tämä on sinun oman ammattitaidon kehit-

tämistä ja nyt just on semmoiset ajat että se on tärkeää. Mietittiin yhdessä 

mentoreiden kanssa sitä, että kiinnostaako tämä aihe, kun sitä on jo käsitelty 

aiemmin mutta eri tavalla. Mietittiin, että jos me saadaan esiteltyä tämä jo-

tenkin uudesta näkökulmasta… näitä asioita pohditaan sen oman itsen ja 

oman oppimisen kautta. Miten me saadaan pidettyä tämä tsemppi tämmöise-

nä? Mitä jos me lähettäisiin liikkeelle jostakin kertomuksesta?  

Kehittäjämentoroinnissa on kyse myös organisaation tarinasta, joka ilmenee hyvin edellä. 

Varhaiskasvatuksessa oli tulossa muutoksia ja työntekijät olivat saaneet juuri tietää niistä. 

Kehittäjämentorit pohtivat motivaation ylläpitämistä tällaisessa tilanteessa ja halusivatkin 

korostaa osallistujille oman työn kehittämistä, josta olisi hyötyä uudessakin työpisteessä. 

Omassa ryhmässä dialogia alkoi syntyä nopeasti, huomasin että puhe pomp-

pas toiselta toiselle. Toinen jatkoi siitä, mihin toinen oli jäänyt. Lopuksi tuli 

semmonen mieleen, että tämähän on just sitä hiljasta tietoa, jota ei oo kirjat-
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tu mihinkään. Ja minusta sieltä tuli niin hyviä asioita, että ite ei ois hoksan-

nukkaan semmosia asioita ja näkökulmia aiheeseen. 

Se vie aikansa, ennenku se porukka tutustuu, että ne uskaltaa sanoa mutta 

kyllä siellä osa rohkastu ja sano: ”mää huomasin itessäni, että mää teen aina 

näin”.  Että kyllä ne aika kriittisestikki niitä omia toimintatapojaan mietti. 

Siinä mielessä saan olla tyytyväinen, ettei se menny semmoseksi ittensä ke-

humiseksi. Keskustelujen kautta sieltä nousi monenlaista ja osallistujat sano-

ki, että he saivat paljon vinkkejä toisilta. Täytyy siis järjestää aikaa näistä 

asioista keskustelemiseen ja kyllä se sitouttaminen on tärkeää. Mulla on se 

kokemus, että kun on ollut osallistujia monesta paikasta, niin on ollu hyvä 

kuulla toisten käytäntöjä ja kokemuksia.  

Ryhmäytyminen ja toisiin tutustuminen vie oman aikansa, joka näkyy tässä osassa kehittä-

jämentoreiden tarinaa. Tutustumisen jälkeen keskustelu saa syvempiä muotoja ja oma ref-

lektointi paranee. Dialogin kautta päästiin hiljaisen tiedon äärelle ja kehittäjämentorit tote-

sivat, että sen kirjaaminen voisi olla tarpeellista.  

Ryhmädynamiikan kehittymisestä on monenlaisia tulkintoja, mutta niitä kaikkia yhdistää 

tietynlainen tarinankaari. Scheinin(1991) esittämät ryhmäkehityksen vaiheet ovat mielestä-

ni lähinnä kehittäjämentoriryhmien kehityksen tarinaa. Ryhmissä ei ollut epäselvyyttä syis-

tä, miksi osallistujat oli valittu tehtävään. Näillä ryhmillä oli tehtävä ja päämäärä alusta asti 

selvä. Toimintatapoihin ja toisiin tutustuminen vievät kuitenkin aina oman aikansa. 

Schein (1991) kuvaamat ryhmäkehityksen neljä vaihetta ovat: ryhmän muodostumisen, 

ryhmän rakentamisen, ryhmän työskentelyn ja ryhmän kypsyyden vaiheet. Alussa jokainen 

ryhmän jäsen hakee paikkaansa ryhmässä ja ryhmä onkin alussa kokoelma yksilöstä. Yksi-

löt pohtivat enemmän omia tunteitaan kuin ryhmän ongelmia ryhmänä. Tässä vaiheessa 

ryhmän vetäjältä odotetaan tietoa ryhmän toiminnan tavoitteista ja tehtävästä. (Schein, 

1991, 203.) 

Ryhmän on alkuvaiheessa vaikea yhteistä ymmärrystä mutta vähitellen ryhmän jäsenet 

alkavat tutustua toisiinsa, ryhmän vetäjään ja tavoitteisiin. Tässä vaiheessa rakennetaan 

käyttäytymisnormeja. Normit muodostuvat yksilöiden kuunnellessa ja ottaessa kantaa tois-

tensa ehdotuksiin. Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat aluksi voimakkaasti yksilöiden 
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toiminaan ryhmässä mutta vähitellen ryhmälle alkaa muodostua oma tapansa toimia. Ryh-

män vetäjä joutuu asettamaan rajoja ryhmän toiminnalle ja osa ryhmäläisistä voi myös tes-

tata vetäjän auktoriteettia. (Schein, 1991, 206-207.) 

Ryhmää voi alkuvaiheessa turhauttaa yhteisen näkemyksen puute mutta vertaisryhmämen-

toroinnissa dialogisuuden periaatteisiin kuuluu, että sitä ei välttämättä löydy. Kun ryhmän 

jäsenet oivaltavat oman vastuunsa ryhmän toiminnasta ja siirtävät keskittymisensä pois 

vetäjästä itseensä, ryhmä alkaa muodostaa yksilöiden näkemyksistä yhteistä näkemystä. 

(Schein, 1991, 208.) 

Toisessa vaiheessa alkaa ryhmään sulautuminen. Ryhmä alkaa tuntua omalta ja keskinäi-

sessä kanssakäymisessä näkyy ystävällisyyttä, emotionaalisia kiintymyksen ilmaisuja ja 

ryhmäsolidaarisuutta. (Schein, 199, 209.) Tämä vaihe näkyi aineistonhankintani loppuvai-

heessa, kun mentorointiryhmät olivat kokoontumistensa puolivälissä. Mentorointiin osal-

listujien kyselyvastauksissa todettiin esimerkiksi:  

”Ryhmän toiminta on todella mielekästä ja mukavaa. Ryhmään ollut joka 

kerta mukava tulla, koska toiminta ja keskustelu on monipuolista ja mielen-

kiintoista. Meillä on todella mukava porukka.” (Osallistujien kyselyvastauk-

set, joulukuu 2012.) 

Ryhmän vetäjä alkaa tuntea itsensä – ja hänet myös koetaan - ryhmään kuuluvaksi. Jotta 

tähän vaiheeseen päästään, ryhmän on tunnettava olonsa turvalliseksi. Yhteisten kokemuk-

sien lisääntyessä, tavoitteiden saavuttamisessa ja tehtävien onnistumisista saadaan lisää 

turvaa. (Schein, 1991, 210.) 

Kolmannessa Scheinin kuvaamassa ryhmäkehityksen vaiheessa huomataan, että ryhmä ei 

olekaan täydellinen mutta sekin hyväksytään. On koettu myös negatiivisia vaiheita, eikä 

kaikki olekaan vain peräkkäisiä onnistumisia. Hyväksytään yksilöiden ja ryhmän rajalli-

suus. Ryhmä alkaa keskittyä enemmän ryhmälle annettuun tehtävään ja tavoitteiden saa-

vuttamiseen. Henkilökohtaiset kysymykset alkavat jäädä taustalle. (Schein, 1991, 215.) 

Neljäs vaihe kuvaa ryhmän kypsyyttä. Ryhmällä alkaa olla oma kulttuuri, joka on muodos-

tunut ryhmän kokemusten ja edellä mainittujen vaiheiden kautta.  Tässä vaiheessa on vaa-

rana, että ryhmä alkaa elää omaa elämäänsä, eikä enää pystykään sopeutumaan uuteen, 

innovointi vähenee ja kasvu pysähtyy. Ryhmä ikään kuin unohtaa ympäristönsä. (Schein, 
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1991, 216.) Nämä kaksi viimeistä vaihetta olisivat todennäköisesti näkyneet tavalla tai 

toisella kehittäjämentorointiryhmissä kevään 2013 aikana mutta aineiston hankintani päät-

tyi ennen sitä.  

 

7.2.2 Osallistujan näkökulma omasta ammatillisesta kehittymisestä 

Toisten tuki 

 

KUVIO 10. Osallistujien ala- ja yläteemat toiseen tutkimuskysymykseen 

 

Oma ammatillinen kehittyminen 

Olen ollut tosi innostunut joistakin uusista ideoista, joita voisi ottaa käytän-

töön omassa lapsiryhmässä. Omalle työlle tulee ehkä uutta näkökulmaa. 

Työmotivaatio on korkealla. Vahvistamme toinen toistamme ja saamme 

myönteistä palautetta. Ryhmätapaamiset paranee kerta kerralta. Tämä on 

voimaannuttavaa ja aina on ollut ilo lähteä kokoontumisiin. Meillä on ihanat 

osallistujat ryhmässä. Olen kokenut rohkeutta jakaa kipeitä ja työpaineita li-

sääviä asioita. Ryhmässä on positiivinen ja innostunut ajattelutapa. Täällä 

jaetaan huolet, murheet, ilot ja tuetaan toisia, jokainen saa purkaa omia tun-

tojaan, on ne sitten hyviä tai huonoja. Meillä on yhteenkuuluvuuden tunne, 

asioiden jakaminen ilossa ja paineessa. 

Oma 
ammatillinen 
kehittyminen 

Kokemusten 
jakaminen 

Toisten tuki 
Ammatillinen 
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Lastentarhanopettajilla on arjen keskellä osallistujien mielestä liian vähän aikaa jakaa ko-

kemuksiaan ja oppia toisilta. Yhteenkuuluvuuden tunne kuuluu tästä tarinasta: jokaisella 

on mahdollisuus antaa ja saada. 

Olen huomannut, että kaikilla ei ole ihan helppoa puhua, mutta hekin uskal-

tavat kuitenkin avata suunsa ja on pystytty avoimesti puhumaan asioista. 

Täällä tulee kuulluksi tasavertaisena ja kaikki ovat saaneet kertoa oman nä-

kökantansa. Näkemyksiä saadaan monelta kantilta: kokeneempi-vasta-

aloitteleva. Ryhmä on kotoisa, lämminhenkinen, myötätuntoinen ja erittäin 

ammattitaitoinen. Olen tullut asioista, pedagogiikasta yhä enemmän tietoi-

seksi ja on päästy ajankohtaisten asioiden syvällisempään tarkasteluun. 

Olemme käyneet pedagogisia keskusteluja kasvatustyön eri osa-alueilta ja 

jokainen on oppimassa ajatusten vaihdon kautta eli on käyty dialogia kolle-

goiden kesken. Lisäksi on jaettu hiljaista tietoa ja erilaisia kokemuksia. 

Tasavertaisuus työvuosista, koulutuksesta tai työvuosista riippumatta koettiin tärkeäksi. 

Jokaisella oli oikeus omiin mielipiteisiinsä. Tietoisuus oman työn haasteista ja sen kehit-

tämisestä lisääntyi. Paneutuminen asioihin pieni pala kerrallaan syvensi omaa pedagogista 

tietoisuutta ja auttoi arjen työssä. 

Omassa työssä olen huomannut ajattelevani enemmän taustalla olevia peda-

gogisia näkemyksiä ja olen tiedostanut paremmin toimintani taustalla olevat 

ajatukset. Lisäksi omassa työssäni olen alkanut pohtimaan enemmän omaa 

pedagogista vastuuta koko ryhmän toiminnassa.  Mentorointi on itselle kir-

kastanut ns. perimmäisiä tarkoituksia. Kokoontumisen jälkeen käyn omaa 

pohdintaa jaetuista asioista, asiat jäävät alitajuntaan.  Huomaan oman am-

matillisuuden kehittymistä ja olen itse ajatellut asioita ja kehitellyt niitä mie-

lessäni: sopisiko tapa itselle/omaan tiimiin.   Olen huomannut, että meitä on 

todella erilaisia lastentarhanopettajia ja myös tiimien työskentelyssä on ero-

ja. Täällä saa herättelyä pohtimaan nykyisiä käytäntöjä – pitäisikö jotain 

muuttaa? 

Istuntojen jälkeinen reflektointi osoittaa, että mentoroinnissa syntyi uusia ajatuksia ja omaa 

työtä pohdittiin peilaten toisten kokemuksiin ja ajatuksiin. Ammatillisuus nähtiin kirk-

kaammin ja työn monimuotoisuus aukeni osallistujille. Tarinan sisällössä on positiivinen 
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henki, vaikka joitakin asioita nähtiin tarpeelliseksi muuttaa omassa työssä. Silloin, kun 

tällainen pohdinta on käynnistynyt, muutoskin on jo alkanut. 

 

7.2.3 Yhteenveto 

 

Taulukko 4. Yhteenveto toisen tutkimuskysymyksen tuloksista 

 

 Onnistumiset Haasteet 

Kehittäjämentorit motivointi istunnon aihee-

seen (toiminnalliset mene-

telmät) 

dialogin kehittäminen 

 puheenvuorojen jakaminen 

 osallistujien kuunteleminen 

Osallistujat kokemusten jakaminen tois-

ten kanssa 

oma reflektointi 

kollegoiden tuki arjen asi-

oissa 

 

ammatillinen dialogi  

 

Kehittäjämentorit painottivat tutustumisen merkitystä keskustelun syvenemisessä. Aluksi 

on puhuttu aika yleisellä tasolla mutta vähitellen oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun 

on uskallettu syventyä. Ryhmien osallistujat ovat eri yksiköistä ja tuovat mukanaan erilai-

sia tapoja toimia. Ideoita jaetaan ja niitä tarkastellaan oman työn kehittymisen kannalta. 

Kehittäjämentorit näkivät motivaation ylläpitämisen ongelmat, koska organisaatiossa oli 

tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttaisivat osallistujien työtehtäviin. He halusivat pai-

nottaa osallistujille oman työn kehittämisen merkitystä juuri tässä tilanteessa. Hiljaisen 

tiedon siirtäminen toisille nähtiin erittäin merkitykselliseksi, jotta se ei katoaisi esimerkiksi 

työpaikan muutoksessa. 
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Osallistujat kertoivat saaneensa vertaisen kokemuksista ja ideoista apua oman työnsä jä-

sentämiseen ja kehittämiseen. Osallistujien kyselyvastauksissa tuli esille Nummenmaan ja 

Karilan (2011) tutkimuksessakin tuoma tulos, että kasvattajatiimien keskustelut työpaikoil-

la voivat olla hyvin erilaisia (Nummenmaa & Karila, 2011.)  Niiden sisällöt vaihtelevat 

työvuorojen sopimisesta lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen. Laadullisesti 

keskustelu voi kulkea hyvin pinnallisesti lasten jakamisesta toiminnan ajaksi erilaisiin 

ryhmiin aina syvempään pohdintaan yksittäisen lapsen kehityksen tukemisesta. Mento-

roinnissa kollegan tuki antoi ideoita omaan kehittymisen lisäksi tiimin keskustelujen sisäl-

lön parantamiseen. Lisäksi mahdollisuus keskustella työhön liittyvistä tunteista, ongelmista 

ja ratkaisuista tuntuivat osasta lähes terapeuttisilta: Oli aikaa hengähtää hetki ja keskustel-

la ilman kiirettä. Osalla osallistujista oli hyvin vähän työkokemusta ja heille pedagogiikan 

syveneminen tuntui tärkeältä. Toisaalta työvuosiltaan pidemmällä olevat jakoivat omia 

kokemuksiaan eli hiljaista tietoa muille.  

Ihmisillä on yleensä kyky tarkastella, reflektoida omaa toimintaansa, silloin tapahtuu muu-

tosta parempaan suuntaan. Oppivassa työyhteisössä jaetusta tiedosta ja osaamisesta hyöty-

vät kaikki ja samalla osaaminen syvenee. (Juuti & Vuorela, 2002, 56.) Tutustuminen kol-

legoihin ja heidän ajatuksiinsa voi sysätä liikkeelle esimerkiksi koulutustarpeen tai oman 

työn arvioimisen uudella tavalla. Osallistujien kokemukset mentoroinnissa kuulluksi tule-

misesta, tasavertaisuudesta ja yhteisöllisyydestä kasvoivat mentoroinnin edetessä. 
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7.3 Miten vertaisryhmämentorointi tukee kehittämishankkeen juurruttamisproses-

sia? 

 

7.3.1 Kehittäjämentorin näkökulma Arjen käytäntöjen oppaan juurruttamisesta 

 

 

KUVIO 12. Kehittäjämentoreiden ala- ja yläteemat kolmanteen tutkimuskysymykseen 

Arjen käytäntöjen oppaan juurruttaminen 

Semmoinen tunne on että me ollaan vasta rääpäisty sitä varhaiskasvatus-

suunnitelmaa, että kyllä meillä puitavaa riittää. Meidän johtajien täytyy pitää 

huoli, että se puheenvuoro (mentorointiin osallistujan) on siellä palaverissa. 

Osallistujathan ovat vastuussa siitä, että puhutut asiat menevät eteenpäin ja 

tieto leviää. Juurruttaminen koetaan ”paperityöksi” joka on ”lisätyö”, ja 

siksi aina väistyy muun kiireen alta. 

Ongelmina voivat olla uuden omaksumisen vaikeus sekä toisaalta uusien vas-

tavalmistuneiden ja määräaikaisten työntekijöiden sitoutuminen toisaalta 

kauan työtä tehneitten kohdalla voi olla kysymyksessä muutosvastarinta. Es-

tävätkö pinttyneet tavat toimia ja tehdäänkö asiat niin kuin aina ennen – 

muuttuuko mikään? Niin, että aina seuraavalla kerralla katsottaisiin, että mi-

ten se on mennyt siellä tiimissä eteenpäin. Ovatko ne (mentorointiin osallistu-

jat) vieneet sitä tutkimista (yksi mentorointi-istunnon aihe) sinne taloihin, kun 

aika usein kuulee, että ei kerkeä? 
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Me tehtiin se istunnonlopetus sillä tavalla, että meillä kiersi reppu ja sinne 

sai jokainen laittaa lappuun sen asian mitä aikoo seuraavaan kertaan men-

nessä siellä arjessa toteuttaa. Ja jokainen laitto vielä oman nimen lappuun. 

Me palataan seuraavalla kerralla niihin ja kysellään, onko asiat menny 

suunnitellusti eteenpäin 

Juurruttamistehtävän kirkastaminen ja vastuun selventäminen tulevat esiin tässä tarinan 

osassa. Kehittäjämentoroinnin tavoitteena oli juurruttaa käytössä olevaa Arjen käytäntöjen 

opasta ja kehittäjämentorit näkivät siinä käytännön ongelmia. Päiväkotien palavereissa ei 

välttämättä järjestetty aikaa mentoroinnin sisällöistä kertomiseen tai osallistujat eivät ym-

märtäneet omaa vastuutaan tässä. Juurruttamisen mahdollisiksi esteiksi kehittäjämentorit 

mainitsevat tarinassaan vaikeuden omaksua uusi toimintatapa ja koetun ajanpuutteen. Men-

toroinnissa käytettiin myös toiminnallisia menetelmiä, jolla voitiin mitata juurruttamistyön 

onnistumista. 

Toisaalta se, mitä siitä edellisestä on saatu työpaikalla aikaan, on jo tullutkin 

esille seuraavassa tapaamisessa, kuten loruttelua, silittelyä ja sylittelyä en-

nen nukkumaanmenoa, luontonurkkaus sekä se, että kirjat nostettiin kaapista 

pöydälle. Yks mun ryhmäläinen kerto heti seuraavana päivänä, että oli otettu 

käyttöön (mentoroinnissa) puhuttuja asioita. Koko ajan mietin, että miten 

saisin esille niitä asioita, mitä olen itse kokenut hyväksi näitä omatoimisuus-

juttuja. Yksittäinen pieni asia on esimerkiksi, että miten lapset voivat itse 

kaataa maitoa lasiin. Ja se tulikin sitten ryhmäläisen suusta. Seuraavalla 

kerralla, kun me kokoonnuttiin, niin kannuja oli ostettu joka päiväkotiin. 

Ryhmä on voimaannuttanut ja vahvistanut näitä osallistujia. Vaikka osallis-

tujia on vain 1-2/talo, niin asioita on saatu eteenpäin. He tietävät, että hei-

dän täytyy viedä asioita eteenpäin ja he ovat hirveän vahvasti omaksuneet 

tämän roolin. Eihän siinä porukassa sovita, mikä on oikein ja mikä väärin, 

vaan, että se keskustelu viedään sinne omaan taloon.  

Alussa ollaan, mutta tästä mennään vain eteenpäin. Aihepiireistä riippuen 

juurruttamistyö on edennyt vaihtelevasti, mutta kaiken kaikkiaan paremmin 

kuin alun perin osasin kuvitellakaan! Nyt näen ihan kirkkaana, millä mene-

telmällä jatkossakin kehittämisasioita juurrutetaan. Tämä on se menetelmä. 
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Minusta tämä on upea menetelmä. Tässä on tosiaan aikaa pysähtyä asian ää-

relle. 

Kehittäjämentorit iloitsevat tarinassaan juurruttamistyön onnistumisesta ja toimintatapojen 

muuttamisesta konkreettisesti nopeallakin aikataululla. Osallistujat ovat pääasiassa ymmär-

täneet roolinsa juurruttamisprosessissa ja toimineet aktiivisesti. Tehtävän tarkentamista 

tarvittiin, jotta jokainen olisi ymmärtänyt mentoroinnin merkityksen juurruttamisen onnis-

tumisessa. Mentorointi oli se foorumi, jonka tuloksia osallistujien tuli viedä omiin työpaik-

koihinsa pohdittaviksi. 

 

7.3.2 Osallistujan näkökulma juurruttamistyöstä 

 

 

KUVIO 13. Osallistujien ala- ja yläteemat kolmanteen tutkimuskysymykseen 

 

Juurruttamistyön eteneminen 

Mentoroinnissa pysähdytään aiheeseen kerrallaan ja tarkoitus on ideoiden 

siirto käytäntöön ja tiedonsiirto eteenpäin työpaikoille käyttöön. Kun täällä 

tehdään yhdessä ja mietitään työhön liittyviä asioita, kuten miten muut rat-

kaisevat ongelmia jne., niin itse osaa sitten viedä asiat omaan työyksik-

köön/tiimiin. Lisäksi olen saanut uusia ajatusmalleja tehdä sama asia toisella 

tavalla ja tiimissä on keskusteltu paljon asioista, joiden toimivuutta pitäisi 

kehittää. Ideoita ja ajatuksia on hyödynnetty sekä omassa että tiimin/talon 

käytännöissä, samalla pedagogiikka on vahvistunut. Oppaan syvällisempää 

Juurruttamis 
työn 

eteneminen 

Epäonnistumisen 
kokemukset 

Onnistumisen 
kokemukset 



55 

 

 

tarkastelua ollaan tehty, kutakin aihetta tarkasteltu viime vuotta paremmin. 

Asioiden pohdinta on lisääntynyt ja laajempi ajattelutapa vahvistunut. Kukin 

aihe on pannut pohtimaan ko. osa-aluetta omassa työssään ja yksikössään.  

Muutoksiakin on tapahtunut: ostettiin pikkukannuja lapsille, että he voivat it-

se kaataa maitoa lasiin. Viikkopalaverissa talolla aiheet ovat olleet myös 

keskustelun aiheina. Olemme käyttäneet hyödyksi uusia ideoita, jotka ovat 

soveltuneet ryhmäämme. Arkea on muutettu mentoroinnin myötä vielä pa-

remmaksi ja ns. helmet poimittu käytäntöön. 

Osallistujien tarinoissa on nähtävissä asenteen muutos. Varhaiskasvatuksen asiakirjaan 

suhtaudutaan aiempaa käytännöllisemmin ja jokaista osa-aluetta pohditaan syvällisemmin 

ja mietitään sisältöalueita oman yksikön ja ryhmän kannalta. Toisten kokemukset ja ideat 

auttoivat pääsemään uudenlaisen tarkastelun alkuun. Mentoroinnin muista osallistujista on 

saatu ”vipuvartta” ideoiden esittelyyn omassa työyksikössä: ”Tätä on jo kokeiltu muualla 

ja se on onnistunut…” 

Olen kertonut mistä puhuimme ja esittänyt: toimisiko meillä tämä juttu? Olen 

pyrkinyt jakamaan ideoita tiimini/ koko talo kanssa ja keskustellut mahdolli-

sista muutoksista.  Olen yrittänyt innostaa myös muita työkavereita uudista-

maan ja kehittämään työtä. Minun tiimini ei ole ollut kovin innostunut tai 

kiinnostunut mentoroinnista mutta ehkä joitakin uusia ideoita toteutetaan tu-

levaisuudessa. 

Mentorointiin osallistujat ovat yrittäneet innostaa omassa yksikössään työntekijöitä uuden-

laiseen näkemykseen mutta aina se ei ole tuottanut tulosta. Jotkut lastentarhanopettajat 

kertoivat, että yksin on vaikea saada muut ”syttymään” ideoista, vaikka kuinka olisi itse 

innostunut. Voisi olla hyvä, että samasta yksiköstä osallistuisi useampi henkilö mentoroin-

tiin samanaikaisesti. Osallistujat olivat kuitenkin toiveikkaita. Muutokseen tarvitaan joskus 

useampia ”sytykkeitä”. 
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7.3.3 Yhteenveto 

 

Taulukko 5. Yhteenveto kolmannen tutkimuskysymyksen tuloksista 

 

 Onnistumiset Haasteet 

Kehittäjämentorit esimiehenä nähty juurrutta-

mistyön onnistuminen 

esittely- ja kehittämisajan 

löytäminen arjessa 

nopeitakin kehittämistoimia  juurruttaminen lisätyötä 

Osallistujat hyviä ideoita otettu käyttöön ideat eivät etene 

pohdinta työn kehittämisestä 

tiimissä lisääntynyt 

yksin on vaikea ”markkinoi-

da” 

 

Kehittäjämentoritoiminnan tavoitteena oli yksilön kehittymisen lisäksi työyhteisön ja alu-

een varhaiskasvatuksen kehittyminen, toisin sanoen laadukkaan varhaiskasvatuksen tuot-

taminen. Kehittäjämentoritoiminnan on siis tarkoitus viime kädessä hyödyttää varhaiskas-

vatuspalvelujen käyttäjiä eli perheitä. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on organisaati-

ossa tärkeää. Tavoitteiden selkiyttämisessä kehittäjämentoroinnissa paneuduttiin varhais-

kasvatusta ohjaavan asiakirjan sisältöjen syventämiseen ja juurtumiseen arkityössä.  

Kehittäjämentoreiden aineistossa juurruttamisen onnistumista pohdittiin ensinnäkin mento-

rointi-istuntojen perusteella. He saivat kuvan juurruttamistyön tuloksista ja onnistumisesta 

osallistujien kertomuksista. Toiseksi kehittäjämentoreiden esimiesasema mahdollisti juur-

ruttamistyön havaitsemisen omissa päiväkodeissa, kun osallistujat esittelivät mentorointi-

istuntojen aiheita. Esimiehen asema antaa näköalapaikan henkilöstön osaamiselle. Kuten 

Juuti ja Vuorela (2002) toteavat organisaation kehittämiselle on tärkeää kartoittaa nykyistä 

osaamista, jotta voidaan saada kuva kehittämistarpeesta (Juuti & Vuorela, 2002, 58). Vaik-

ka vertaisuus mentorin ja mentoroitavien välillä ei tässä mentorointitavassa täysin toteu-

dukkaan, esimiesasemasta voidaan nähdä olevan jopa hyötyä organisaation kehittymisen 

kannalta. Tämän toiminnan kautta esimiehet voivat sivujuonena saada kiinni koulutustar-

peista tai työn haastavuuden tasosta.  
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Kehittäjämentorit painottivat osallistujien omaa vastuuta juurruttamisen etenemisestä. Ke-

hittäjämentoritoiminnassa mentoroinnin sisältöjen avaaminen työpaikoilla osallistujalta 

markkinointitaitoa ja tämä taito ei kaikilla ollut kovin hyvä. Osallistujat toivoivatkin, että 

mentorointiin voisi aina osallistua enemmän kuin yksi työntekijä, silloin olisi helpompi 

esittää uusia ideoita. Toisaalta he kokivat saavansa voimaa menrtorointiryhmältä: Kun työ-

kaverit eivät innostuneet ideoista mutta itse koitin toteuttaa uutta tapaa, ajattelin teitä mui-

ta osallistujia ja sain voimia. Kyllä tämä vielä etenee, kun se on kerran muuallakin onnis-

tunut. Toiveikkuus juurruttamisen ja muutosten etenemisestä kuului osallistujien vastauk-

sissa, vaikka esteitäkin työpaikoilla kohdattiin. Osallistujat toivoivat, että työkaveritkin 

saisivat osallistua mentorointiin ja kuulla muiden kollegoiden työtapoja ja mielipiteitä. 
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8. POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimukseni kohdistui vertaisryhmämentoroinnin soveltuvuuteen kehittäjämentoritoimin-

nassa. Tarkastelin ensinnäkin kehittäjämentorin tehtävän muotoutumista ja toiseksi mento-

rointiin osallistuvien kokemaa hyötyä vertaisryhmämentoroinnista. Kolmas tärkeä näkö-

kulma oli kehittämishankkeen juurruttamisen ja levittämisen onnistuminen tällä menetel-

mällä.  

Koulutuskokonaisuus nähtiin onnistuneeksi ja se vastasi kehittäjämentoreiden odotuksia. 

Konsultaatiotapaamisten asettuminen koulutuspäivien jälkeen koettiin tarpeelliseksi ja pie-

nemmissä ryhmissä keskusteleminen antoisaksi. Vertaisryhmämentorointi koettiin hyväksi 

toimintatavaksi uusien asioiden levittämisessä. Mentorointiin osallistujat kokivat saavansa 

kollegiaalista tukea ja olivat tyytyväisiä saadessaan hetken rauhassa syventyä aiheeseen 

kerrallaan. Uusi kehittäjämentorikoulutus järjestetään Lapsen hyvä arki 2 –hankkeen ra-

hoittamana vuoden 2013 aikana. Kehittäjämentorointi on herättänyt kiinnostusta siinä mää-

rin, että seuraavaan koulutukseen olisi ollut tulijoita enemmän kuin voitiin ottaa. 

Kehittäjämentorit olivat innostuneita saamastaan uudesta työvälineestä ja aikoivat käyttää 

vertaisryhmämentorointia jatkossakin erilaisissa tilanteissa. Esimiehen toimiminen mento-

rina alaisilleen ei välttämättä ole huono asia mutta keskustelua ja pohdintaa se sai aikaan 

tutkittavissani. Ei ole aivan yksinkertaista muuttaa kesken päivän tehtävää ja statusta. Ke-

hittäjämentorit korostivatkin valmistautumista ja siirtymistä sekä fyysisesti että henkisesti 

tehtävän äärelle hyvissä ajoin istunnon alkamista. Jatkossa kehittäjämentoreiden on tarkoi-

tus olla saman ammatin edustajia ja jatkosuunnitelmat alkoivat kehittyä kehittäjämentorei-

den keskusteluissa jo puolessa välissä tätä prosessia. 

Päämääränä kehittäjämentoritoiminnalla oli levittää ja juurruttaa Arjen käytäntöjen opasta 

työyksiköihin käsikirjaksi, jota käytettäisiin jatkuvasti. Tutkimustuloksista voidaan päätel-

lä, että menetelmä toimi varsin hyvin. Uusia käytäntöjä syntyi ja toiminnan arviointia ta-

pahtui. Joitakin esteitä juurruttamistyön onnistumiselle oli mutta toiveikkuus muutoksen 

onnistumiseen oli sekä kehittäjämentoreiden että osallistujien tarinoissa. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset näkökohdat 

 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan usein validiteetilla ja reliabiliteetilla. Lyhyesti määri-

tellen validiteetilla tarkoitetaan mittareiden sopivuutta mitattavaan asiaan ja reliabiliteetilla 

taas mittauksen kohteen ja mittaustilanteen pysyvyyttä. (Hirsjärvi,1992, 160, 200.) Syrjälä, 

Estola, Kaunisto ja Uitto (2006) toteavat, että perinteisesti puhe tutkimuksen etiikasta pe-

rustuu sääntömoraaliin. Tällöin voidaan ajatella sääntöjen luetteloa, ”tutkimusetiketti”, jota 

tutkijan tulisi noudattaa. Kirjoittajien mukaan narratiivisessa tutkimuksessa on kuitenkin 

kyse paremminkin tutkimuskäytäntöjen kuvauksesta, joka tuo tutkimukselle läpinäkyvyyt-

tä. (Syrjälä, Estola, Kaunisto & Uitto, 2006, 184-185.) Tuomi ja Sarajärvi (2009) esittävät 

laadulliselle tutkimukselle kahta vaatimusta. Ensinnäkin vaaditaan tutkimuksen sisäistä 

johdonmukaisuutta, joka tutkimusraportissa näyttäytyy lähteiden laadussa ja käyttötavassa. 

Toiseksi vaaditaan eettistä kestävyyttä. Eettisyys näkyy esimerkiksi tutkimussuunnitelman 

laadussa ja tutkimusasetelman sopivuudessa. Tutkijan on yksinkertaisesti sitouduttava eet-

tisyyteen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 126-127.)  

Tutkimuksesta tulee eettisesti kestävä, kun aineiston kokoaminen ja analysointi on esitetty 

läpinäkyvästi. Aineiston hankinnan esittelyssä olen pyrkinyt mahdollisimman tarkasti ku-

vaamaan eri menetelmät ja niiden haasteet. Olen myös kertonut tutkimusjoukosta ja kon-

tekstista sen, mikä on tarpeellista tutkimuksen kannalta huomioiden tutkimuskohteeni 

anonymiteetin säilyttämisen. Analysointini prosessia ja sen rakentumista olen halunnut 

selventää kuvioiden avulla.  

Jouduin tutkijana pohtimaan useassa vaiheessa tutkimuksen eettisiä kysymyksiä.  Jotta 

tutkimukseen ylipäätään voitiin lähteä, lupa tutkimuksen tekemiseen piti saada esimiehiltä, 

jotka vastaavat varhaiskasvatuksen ja perhetyön toimintakentistä. Lisäksi kehittäjämentori-

koulutukseen osallistuvilta tarvittiin lupa videointiin, nauhoittamiseen ja aineiston käyttä-

miseen tutkimuksessa. Nämä luvat kysyttiin sekä suullisesti, että kirjallisesti. Tutkittaville 

annettiin mahdollisuus oman osuuden käytön kieltämiseen tutkimuksessa jokaisessa vai-

heessa.  

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan eettiset kysymykset korostuvat ja omien tekojen 

seuraukset on ymmärrettävä. Koska tutkittavani olivat aikuisia, luvan kysyminen ja saami-
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nen oli yksinkertaisempaa kuin vaikkapa lasten kohdalla. En kokenut tarpeelliseksi peitellä 

videointia tai kenttämuistiinpanojeni tekemistä, koska halusin aineistonhankintani olevan 

läpinäkyvää. Tutkimukseni kirjoittaminen on ollut olennainen osa tutkimuksen prosessia. 

Videoiden litterointi lähensi suhdettani tutkittaviin ja kertomus tuli itselleni läheiseksi. 

Vaikka olin itse näköalapaikalla kaikissa koulutuksissa, tutkimuksen tekeminen johti minut 

syvemmälle menetelmän kulmakiviin, pulmiin ja onnistumisiin 

Toimintatutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin ongelmat on tunnustettu (esim. Heik-

kinen & Syrjälä, 2007; Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen, 2012; Kvale, 1996 ). Va-

liditeetin tekee hankalaksi, se että tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta, jota on vai-

kea verrata mihinkään toiseen todellisuuteen. Toimintatutkimuksella pyritään muutokseen, 

jolloin reliabiliteettia ei voida soveltaa lainkaan. Heikkinen ja Syrjälä sekä Heikkinen ym. 

(2007, 2012) käyttävät validionnin käsitettä validiteetin sijaan. Kirjoittajat ovat muodosta-

neet Kvalen ajatusten pohjalta viisi periaatetta, joilla voidaan arvioida toimintatutkimusta. 

Nämä periaatteet sopivat myös narratiiviseen tutkimukseen. 

Ensimmäinen periaate liittyy historialliseen jatkuvuuteen. Toimialalla on aina historiansa, 

joten siihen tutkijan myös perehdyttävä. Tutkimukseni organisaatiolla oli kehittämistyössä 

historia, johon tutustuin asiakirjojen ja suunnitelmien kautta. kehittäjämentorit olivat olleet 

osallisina kehittämistyöhön, joten heilläkin oli oma historiansa siinä. Heikkinen ym. (2012)  

tuovat esille mahdollisuuden tarkastella historiallista jatkuvuutta myös kertomuksen teori-

asta käsin. Kyseessä on kertomuksen kiertokulku, jossa yksilön kertomus vaikuttaa ympä-

röivään kulttuuriin ja yhteisöön, joka palauttaa kertomuksen muutettuna takaisin yksilöille. 

kehittäjämentoritoiminnassa yksilöiden kertomukseen on vaikuttanut organisaation kehit-

tämistyö. Yksilöt muuttavat sitä kehittäjämentoritoiminnallaan ja palauttavat sen organi-

saatioon ja niin edelleen. 

Reflektiivisyys on kirjoittajien esittämä toinen periaate. Tutkija pyrkii tiedostamaan omia 

rajoituksiaan, ehtojaan ja mahdollisuuksiaan. Hänen on pohdittava ontologisia ja epistemo-

logisia oletuksiaan.  Olen tutkimuksessani pohtinut omia esioletuksiani tutkittavaan aihee-

seen sekä suhdettani tutkimuskohteeseen. Aikaisemmat elämänkokemukseni, koulutukseni 

ja kiinnostukseni varhaiskasvatuksessa ovat olleet osana minua tutkijana. Reflektiivisyy-

dellä saadaan tutkimukseen läpinäkyvyyttä. 



61 

 

 

Kolmas, dialektisuuden, periaate kuvaa sosiaalisen todellisuuden rakentumista dialektisena 

prosessina. Totuus rakentuu synteesiin teesien ja antiteesien tuloksena. Tutkija tuo tutki-

mukseensa erilaisia ääniä, joista tutkimukseen tulee erilaisia näkemyksiä.  Kehittäjämento-

reiden tarinoissa kuuluu kaksi ääntä: esimiehen ja mentorin. Mentorointiin osallistujien 

tarinat ja kehittäjämentoreiden tarinat esimerkiksi juurruttamistyön onnistumisesta tuovat 

aiheeseen kaksi ääntä. Ristiriitaisuuksiakin tarinoista löytyy. 

Toimivuusperiaate kuvaa neljänneksi sitä, kuinka hyvin toimintatutkimuksen käytännön 

vaikutukset näkyvät. Tutkimus saattaa osoittaa myös toimintatutkimuksen toimivuuden 

epäonnistumisen. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusmenetelmieni heikkoudet ja vahvuu-

det. Joitakin asioita tekisin nyt toisin mutta päällimmäisenä on kuitenkin tyytyväisyys 

omiin valintoihin.  Kehittäjämentorikoulutuksesta saatu palaute auttoi mittaamaan proses-

sin onnistumista.  

Viides periaate on havahduttavuus. Tutkija haluaa omalla tutkimuksellaan antaa lukijalle 

kokemuksen, joka saa ajattelemaan asioita uudella tavalla. Narratiivisessa tutkimuksessa 

puhutaan todentunnusta (versimilitude). Tarinat ovat sellaisia, että ne olisivat oikeasti voi-

neet tapahtua juuri niin kuin on kirjoitettu. Tarinat voivat myös avata lukijalle jotain uutta, 

josta saadaan uusi näkökulma tuttuunkin aiheeseen.  

Tutkimuksen aineiston käsittelyssä pohdin tutkittavien anonymiteettiä. Pro gradu tutkiel-

mat julkaistaan nykyisin sähköisesti ja ovat - tutkijan niin halutessa - kaikkien saatavilla. 

Jouduin ratkaisemaan, kuinka tarkasti tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tarpeellista 

kertoa henkilöiden taustaa ja työkontekstia. Päädyin kertomaan vain sen, mikä oli tulosten 

kannalta oleellista eli henkilöiden ammattiasema ja osallistujien työtehtävät mutta jätin 

tarkan tutkimusympäristön kuvaamatta. Juurruttamisen kohteen olen kuitenkin maininnut, 

koska sillä oli oleellinen merkitys kuvatessani juurruttamistyön kulkua ja onnistumista. 

Pohdin tutkimukseni eri vaiheissa objektiivisuuttani tutkimuskontekstia kohtaan. Työko-

kemukseni varhaiskasvatuksessa on saanut aikaan minussa lastentarhanopettajan, ja toi-

saalta kehittäjän, tarinan. Perinteisesti objektivismi kuvataan sellaiseksi selittämiseksi, jos-

sa tutkimuskohdetta tarkkaillaan tavallaan ulkoapäin, puolueettomasta näkökulmasta. Es-

kola ja Suoranta (2005) painottavat, että laadullisessa tutkimuksessa tällaisella ohjeella ei 

ole merkitystä. Tutkija voi heidän mukaansa olla objektiivinen, jos sillä tarkoitetaan sitä, 

että tutkija ei sekoita esimerkiksi omia uskomuksiaan, asenteitaan, arvostuksiaan tutkimus-
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kohteeseen. Kun tutkija tunnistaa oman subjektiivisuutensa, hänelle on syntynyt objektii-

vinen näkökulma. (Eskola & Suoranta, 2005, 19.)  

 

8.3 Tutkijan positio 

 

Mitäpä jos kehittäjämentorit eivät halua, että videoin tapaamiset? Mitä vaih-

toehtoja aineiston tallentamiselle on? Tai entäpä jos he eivät ylipäätään ha-

lua osallistua tällaiseen tutkimukseen? (Kenttämuistiinpanot, maaliskuu 

2012) 

Näissä mietteissä tutkimukseni aineiston hankinta alkoi maaliskuussa 2012. Huoleni oli 

turha ja yhteistyö tutkittavieni kanssa sujui alusta asti mutkattomasti. Aineiston käsittely ja 

tulkinta kehittyivät tutkimusmatkani aikana ja oma tarinani tutkijana muodosti omia kään-

nekohtiaan. Aloitin kirjoittamistyöni aineiston analyysistä ja etenin sitten muihin lukuihin. 

Teoriaan olin perehtynyt jo aikaisemmin ja tausta-aineistoa oli kirjoittamistyön alkaessa 

paljon mutta se asettui paikalleen kirjoitusprosessin edetessä. 

Tutkijan tarinaani vaikuttivat myös muut opintoni ja niiden kautta koin, että aineisto alkoi 

keskustella teorian kanssa. Minua kiinnosti erityisesti esimiesten kaksoisrooli ja siihen 

löysin yhtymäkohtia jaetusta johtajuudesta. Syventävä harjoitteluni Lapsen hyvä arki 2 –

hankkeessa antoi näköalapaikan erilaisten kehittämisprosessien toimintaan ja oivalsin, että 

kehittäjämentoritoiminta sopisi monenlaisten prosessien juurruttamistyöhön. 

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja ja minulla on työkokemusta kaksikymmentä 

vuotta päiväkodin lastentarhanopettajana ja varajohtajana sekä koulun esiluokanopettajana. 

Olen myös osallistunut erilaisiin työtä kehittäviin työryhmiin. En siis voinut välttyä pei-

laamasta aineistoani tähän kontekstiin ja omiin kokemuksiin. Olen tiedostanut nämä asiat 

koko tutkimukseni ajan. Uuden, ehkä vastavalmistuneen, työntekijän perehdytys jää yleen-

sä aika kevyeksi ja kohdistuu lähinnä työpaikan erilaisiin käytäntöihin ja sopimuksiin. Hil-

jainen tieto ja kirjaamattomat sopimukset jäävät vähälle huomiolle. Olisi tärkeää auttaa 

uutta työntekijää kehittymään ammatissaan heti alkuvaiheessa. Tähän puutteeseen voitai-

siin vastata esimerkiksi vertaisryhmämentoroinnilla. Jos vertaisryhmämentorointi olisi py-
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syvä käytäntö varhaiskasvatuksessa, työssä jaksaminen ja työhön sitoutuminen todennä-

köisesti paranisi. Merkittävässä roolissa ovat esimiehet, joiden tulisi nähdä jokaisen työn-

tekijän tarpeet. Kokeneella työntekijällä olisi paljon annettavaa kokemattomammalle ja 

samalla hän saisi kuulla vasta valmistuneiden ajatuksia koulutuksen yhdistämisestä työ-

elämään. Vertaisryhmämentorointiryhmiä voisi varhaiskasvatuksessa olla uusien työnteki-

jöiden lisäksi esimerkiksi työtehtävien tai työpaikan vaihtajille, äitiyslomalta palaaville, 

kehittämistyössä oleville ja vaikkapa johtajiksi ryhtyville. Kaikissa näissä parannettaisiin 

työn laatua ja autettaisiin työntekijää kehittymään vertaisten avulla. 

Ihana nähdä, että varhaiskasvatuksessa on näin kehittämisintoisia esimiehiä, 

jotka haluavat työntekijöilleen hyvää. Koulutettavat ovat jo nyt innoissaan 

uuden menetelmän käytöstä juurruttamistyön tukena. (Kenttämuistiinpanot 

28.3.2012) 

Kiviniemi (2001) kuvaa tutkimuksen luotettavuuden luonnetta laadullisessa tutkimuksessa 

siten, että koska, tutkijakin on tavallaan aineistonkeruun väline, on tavallista, että tutki-

muksen edetessä näkemykset ja tulkinnat kehittyvät (Kiviniemi 2001, 79). 

Aineiston hankinnan ja siihen kuuluva teoretisoinnin sanotaan kehittyvän vähitellen ja ana-

lysointikin on prosessi, johon saattaa kulua pitkä aika. Tänä aikana tarkennetaan tutkimus-

tehtävää saadun aineiston perusteella. (Kiviniemi, 2010, 78.) Tutkimuksessani sain kokea 

koulutusprosessin etenemisen, kehittäjämentoreiden tehtävän asteittaisen muotoutumisen 

koulutusten ja mentorointikokemusten myötä sekä kuulla osallistujien äänen kehittäjämen-

toreiden puheessa ja osallistujien tapaamisissa.  

Tutkimusprosessin aikana olen laajentanut ymmärrystäni mentoroinnista monesta näkö-

kulmasta. Perehtymiseni mentoroinnin teoriaan alkoi kandidaatintutkielmassani ja sitä kir-

joittaessani havaitsin erilaisia mentorointitapoja kontekstista riippuen. Pro gradu -

tutkielmani aineiston hankinnassa tutustuin vertaisryhmämentoroinnin koulutuksellisiin 

sisältöihin sekä mentorointi-istuntojen aloitukseen, suunnitteluun ja kulmakiviin. Olen 

myös saanut itse olla osallistujana vertaisryhmämentoroinnissa opintojeni aikana. Valmis-

tuville opettajille järjestettiin syksyn 2012 aikana ryhmä, jossa pohdittiin työelämään siir-

tymistä. Kuuden tapaamisen aikana sain kokemuksen mentorointiin osallistuvan näkökul-

masta. Lisäksi olen saanut tilaisuuden olla mentorina opintojensa alussa oleville opiskeli-

joille. Kaikki nämä näkökulmat ovat auttaneet minua ymmärtämään mentorointia yksilön 
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kasvun tukena. Kuten tutkijan prosessiin kuuluu, oma näkemykseni vertaisryhmämento-

roinnista, sen käytöstä kehittämishankkeessa ja varhaiskasvatuksessa on muokkautunut 

koko tutkimukseni ajan. Työntekijänä olen kokenut, että kehittämishankkeen päätyttyä 

jäljelle jäävät vain muistot. Tässä prosessissa olen nähnyt, että kehittämishankkeella on 

saatu aikaan tarpeellisia työkaluja, joita käytetään jatkossakin. Vertaisryhmämentorointi on 

ollut kehittämisen tukena hyvä menetelmä. Toivottavasti myös menetelmä jää elämään, 

kun juurruttamistyö koetaan saatetuksi loppuun.  

Oma kehityskaareni tutkijana on sisältänyt loivia ylämäkiä, joita on pitänyt kiivetä hi-

taammin ja pohdiskellen, pysähtyäkin hetkeksi. Kirjoittamisen aloitus, sisällön järjestämi-

nen ja otsikoiden miettiminen ovat olleet tällaisia.  Sitten on ollut hauskoja alamäkiä, joissa 

on voinut antaa vain mennä. Nautittavaa alamäkeä olivat aineiston hankinta ja sen käsitte-

ly. Kuitenkin suurin osa tutkielman tekemistä on ollut tasaista hiekkatietä pienine kuoppi-

neen ja nyppylöineen. Kirjoittamisen aloittaminen ja oman tyylin löytäminen veivät hie-

man aikaa mutta sain tähän pulmaan onneksi vertaistukea graduryhmältäni sekä ohjausta ja 

”tuuppausta” ohjaajaltani. Yhteenvetona voi sanoa, että tämä oli miellyttävä kokemus, jon-

ka muistoa kannattaa vaalia. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Kysely kehittäjämentoreille joulukuussa 2012 

 

1. Mikä kehittäjämentorikoulutuksessa onnistui? 

 

2. Mitä muuttaisit koulutuksessa? Ehdotuksia uuteen koulutukseen. 

 

3. Miltä osin koulutuksen sisältö auttoi kehittäjämentorin tehtävässä? 

 

4. Millaisia ajatuksia sinulla on konsultaatiotapaamisista? 

 

5. Kuinka konsultaatiotapaamisten sisältö, ajankohta ja tapaamispaikat onnistuivat? 

 

6. Mikä mentorin tehtävässä on ollut 

a) tärkeintä 

b) vaikeinta 

c) antoisinta? 

 

7. Miten mielestäsi Arjen käytäntöjen oppaan juurruttaminen on toteutunut? 

 

8. Mitä haasteita juurruttamisessa on ollut? 

 

9. Pohdi osallistujien vapaaehtoisuuden ja ”määräämisen” vaikutusta osallistumiseen 

ja sitoutumiseen? 

  



 

 

Liite 2: Kysely kehittäjämentorointiin osallistujille joulukuussa 2012 

 

 

1. Mitä sinun mielestäsi mentoroinnilla tavoitellaan 

 

2. Miten mentorointi on näkynyt omassa työssäsi? Entä tiimisi työssä? 

 

3. Miten olet kokenut oman mentoriryhmäsi toiminnan? 

 

4. Onko sillä ollut merkitystä, että mentori on esimiestehtävässä? 

 

5. Mitä aiheita haluaisit kevään aikana käsiteltävän? 

 



 

 

Liite 3: Tutkimuslupa-anomus 

Vastaanottaja: Xxxxx 

Aihe: Kehittäjämentori koulutus ja –prosessi 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Teen pro gradu -tutkielmaani Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Tutkielmani 

aihe on ”Vertaisryhmämentorointi kehittämishankkeen tukena”. 

Tarkoitukseni on selvittää, kuinka vertaisryhmämentorointi auttaa kehittämishankkeen 

juurruttamisessa työhön sekä mentoreiden ja aktoreiden roolia vertaisryhmämentoroinnis-

sa. Pro gradu –tutkielmani kohdistuu Lapsen hyvä arki 2 –hankkeessa toteutettavaan kehit-

täjämentori-koulutukseen. 

Aineiston koonti tapahtuu vuoden 2012 aikana ja tutkimus valmistuu vuonna 2013. 

 

Pyydän lupaa havainnoida ja haastatella menetelmään osallistuvia työntekijöitänne. Osal-

listuminen on täysin vapaaehtoista ja kaikilla osallistujilla on mahdollisuus jäädä pois tut-

kimuksestani milloin tahansa. 

 

Tutkielmaani ohjaa Oulun yliopiston erikoistutkija Eila Estola. 

Kaikki saamani materiaali on luottamuksellista, eikä tutkimukseeni osallistuneita henkilöi-

tä voi tunnistaa tutkimusraportistani. 

 

Uskon, että tutkimuksestani on hyötyä, kun jatkossa suunnitellaan vertaismentoroinnin 

käyttöä hankkeen tai työntekijän kehitystä tukevana menetelmänä palvelusektorillanne. 

Annan mielelläni myös lisätietoa tutkimuksestani, yhteistiedot alla. 

 

2.4.2012 Oulussa 

     

Maria Myllymäki, kasvatustieteiden opiskelija 

     

Eila Estola, erikoistutkija 

tutkielman ohjaaja 

  



 

 

Liite 4: Kehittäjämentorikoulutuksen ohjelma ja sisältö 

KEHITTÄJÄMENTOREIDEN KOULUTUS  I 

 

AIKA: 

ti 27.3.2012 KLO 9-16 

ke 28.3.2012 klo 8.30-15 

 

PAIKKA: 

Xxxx 

 

KOULUTTAJAT: 

Erikoistutkija Eila Estola, Oulun yliopisto 

PRO GRADU TUTKIELMAN TEKIJÄ: 

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Maria Myllymäki, Oulun yliopisto 

 

PÄIVIEN TAVOITE: 

Tavoitteena on tutustua vertaisryhmämentotoinnin periaatteisiin ja toteutukseen sekä muo-

dostaa yhteinen käsitys siitä, miten vertaisryhmämentorointia lähdetään soveltamaan  Lap-

sen hyvä arki-projektin yhteydessä. 

 

OHJELMA: 

ti 27.3.2012 klo 9-16 

 

9.00-11.30  Mitä vertaisryhmämentorointi on? 

11.30-12.30  LOUNAS 

12.30-14.30 Miten mentorointia voisi soveltaa kehittämishankkeen juurrut-

tamisessa? 

Mikä kehittämishankkeessa on ollut keskeistä, mitä halutaan 

juurruttaa? 

  Mitä mentoroinnilta odotetaan? 

14.30-16.00  Mentoroinnin työtapoja, keskustelua 

 

ke 28.3.2012 klo 8.30-15.00 

 

8.30-11.30  Mentorointiharjoituksia 

11.30-12.30  LOUNAS 

12.30-13.30  Mentorointiryhmän käynnistäminen, toteutus, mentorin tehtävä 

13.30-15.00  Suunnitelmien esittelyä, keskustelua, lopetus 

      

jatkuu 

  



 

 

jatkoa 

KEHITTÄJÄMENTOREIDEN KOULUTUS  II 

 

AIKA: 

ke 14.11.2012 klo 8.30-17.00 

to 15.11.2012 klo 8.30-12.00 

 

PAIKKA: 

Xxxx, Xxx päiväkoti 

 

KOULUTTAJAT 

Professori Eila Estola, Oulun yliopisto 

KM, TRO Saara-Leena Kaunisto 

 

HANKKEEN HARJOITTELIJA  

Varhaiskasvatuksen maisterivaiheen opiskelija Maria Myllymäki, Oulun yliopisto 

 

PÄIVIEN TAVOITTEENA  

tutustua erityisesti toiminnallisiin menetelmiin vertaisryhmämentoroinnin tukena 

syventää mentorin roolia erityisesti kehittäjämentorin tehtävän osalta 

pohtia omaa ammatillista roolia    

 

OHJELMA 

Ke 14.11.2012 klo 8.30 -17.00  

 

8.30 -11.30 Aloitus ja päivien ohjelmasta sopiminen. 

Mentorin roolin syventämistä: mm. miten jakaa aikaa tapaamisissa, miten 

huolehtia siitä, että edetään tehtävän suunnassa, miten huolehtia ryhmästä. 

Luentoa, keskustelua, pienryhmien työskentelyä   

 

11.30-12.30  LOUNAS 

 

12.30 -17.00 Sukelluksia toiminnallisiin työtapoihin mentoroinnin tukena  

   Vierailevana ohjaajana KM,TRO Saara-Leena Kaunisto  

 

To 15.11. 8.30 -12.00   

  

8.30- Minä mentorina – kysymyksiä ja vastauksia mentorin identiteetistä 

Omien mentorointiprosessien jatkosuunnitelmien tekemistä pienryhmissä   

12.00  Lopetus   

 



 

 

Liite 5: Kehittäjämentoreiden konsultaatiotapaamisten ohjelma ja sisältö 

 

 

KEHITTÄJÄMENTORIKOULUTUKSEN PIENRYHMÄTAPAAMISET I 

 

AIKA: KE 11.10.2012 klo 9-13.30 

 

PAIKKA: Xxx 

 

KOULUTTAJA 

Oulun yliopiston professori Eila Estola sekä 

hankkeen harjoittelija, kasvatustieteiden maisteriopiskelija Maria Myllymäki 

 

TAVOITTEET JA MENETELMÄT 

Tuodaan pienryhmään erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä kehittäjämentoroinnista keskus-

tellen ja mentoroinnin menetelmiä käyttäen 

 

AIKATAULU 

 

Ryhmä 1: to 11.10. klo 9.00-11.00 

 

 

Ryhmä 2: to 11.10. klo 11.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

jatkuu 

  



 

 

 

      jatkoa 

 

KEHITTÄJÄMENTORINTIKOULUTUKSEN PIENRYHMÄTAPAAMISET II 

 

Aika: Tiistai 11.12.2012 

 

Paikka: Xxx  

 

Kouluttajana/konsulttina professori Eila Estola, Lapsen hyvä arki 2 - hankkeen harjoittelija 

kasvatustieteiden maisteriopiskelijana Maria Myllymäki 

 

Tavoitteet ja menetelmät: Tuodaan pienryhmään erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä kehit-

täjämentoroinnista keskustellen ja mentoroinnin menetelmiä käyttäen 

 

 Ryhmä 1: klo 8.30–10.00  

  

 Ryhmä 2: klo 10.00–11.30  

  

 Ryhmä 3: 12.00–13.30  

  

 

 


