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Pedagoginen osaaminen on pääomaa, joka kertaantuu keskustelun ja tekemisen myötä ja on 

samalla voimavara työhyvinvoinnin edistämisessä. "Hyväntuulinen työasioiden pohdiskelu ja 

vertaisapu työyhteisössä voisi olla kuin auringon nousu – itsestään selvää ja arkipäiväistä [1]."   

Osaamisen kehittämisen koulutuspoliittisia linjauksia  

Mentorointi liittyy valtakunnallisiin koulutuspoliittisiin linjauksiin. Valtakunnallisella tasolla hallitusohjelman 

osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteeksi on asetettu uudistaa suomalaista koulutusta 

modernisoimalla oppimisympäristöjä ja hyödyntämällä oppimisessa digitalisaation ja uuden pedagogiikan 

mahdollisuuksia niin, että vuonna 2025 olisimme koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa [2]. 

Opettajankoulutusfoorumi laati opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2016 laajan 

opettajankoulutuksen kehittämisohjelman [3], jonka strategiset linjaukset määrittävät suunnan 

opettajankoulutukselle ja opettajien uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Linjaukset koskevat ammatillisen, 

aikuiskoulutuksen ja korkeakoulujen opettajia.  Opettajan opiskeluaikana kerran hankittu osaaminen ei enää 

riitä koko uralle opettajan työn jatkuvasti muuttuessa. Tämän vuoksi on tarpeen, että korkeakouluissa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa opettavat vahvistavat pedagogista osaamistaan. [3] Tässä yhteydessä on nostettu 

esille, että mentorointi ja vertaistukimallit vakiinnutettaisiin systemaattiseksi osaksi opettajankoulutuksen 

kokonaisuutta ja että oppilaitokset ja opettajankoulutusyksiköt hyödyntäisivät opetuksessa ja osaamisen 

kehittämisessä vertaistukijärjestelmiä kuten tutoropettaja- ja mentorointimalleja [3]. Myös Oulun 

ammattikorkeakoulun strategiassa uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus on nostettu yhdeksi neljästä 

painoalasta ja ammattikorkeakoulun arvoiksi on nimetty ammattikorkeakouluyhteisön kehittymishalukkuus ja 

yhteisöllisyys [4].  

Oulun ammattikorkeakoulussa on tartuttu konkreettisesti edellä kuvattuihin valtakunnallisiin linjauksiin 

tarjoamalla opettajille pedagogista mentorointia osastojen tarpeiden mukaan. On tärkeää, että työyhteisön 

ymmärrys koulutusta ja pedagogiikkaa linjaavista käsitteistä on yhtenevä. Tutkinto-ohjelmissa on tarpeita 

toteuttaa koulutusta eri tavoin. Tähän liittyvä koulutuksen suunnittelu ja toteutus osaamisperusteisuuden 

mukaisesti herättää runsaasti kysymyksiä ja tarvetta mentorointiin sekä yhteisten kokemusten jakamiseen eri 

tutkinto-ohjelmien kesken.  

Mentoroinnin monet muodot 

Jokainen on työssään ollut joskus noviisi ja tuntenut kiitollisuutta kaikesta tuesta ja avusta, jota työyhteisö on 

tarjonnut. Muistamme ajan, jolloin valmistuimme ammatilliseksi opettajaksi ja ensimmäiset työvuodet 

opettajan roolia etsien. Tuolloin ei tunnettu vielä käsitettä mentorointi, vaikka toimintana oli kyse juuri samasta 

asiasta. Mentoroinnilla tarkoitetaan opettajien osaamisen tukemista ja ohjaamista työn tekemiseen liittyvissä 

kysymyksissä, oppimista toisten kokemuksista ja kehittymistä ammatillisesti omaa työtä hallitsevaksi 

asiantuntijaksi ja itsensä johtajaksi. Opettajan ammatillisessa osaamisessa korostuvat kokemuksellinen, 

työelämälähtöinen ja oppimisen konstruktiivinen luonne eli tiedon aktiivinen työstäminen aikaisemman 

osaamisen ja opitun sekä kokemusten perustalle. Mentoroinnissa keskiössä onkin kokemuksellisuus ja 

konstruktiivisuus. [5] [6] 

Mentorointia voidaan lähestyä erilaisista tulokulmista (taulukko 1).  Perinteinen käsitys mentoroinnista on 

sisältänyt mielikuvan yksisuuntaisesta tiedonsiirrosta mentorilta ohjattavalle eli aktorille, jossa eri osapuolten 

http://www.oamk.fi/epooki/kirjoittajat/koukkari-marja
http://www.oamk.fi/epooki/kirjoittajat/junkkari-maarit
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-0
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-1
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-2
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-2
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-2
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-5
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-6
http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1282#cite-text-0-7
http://www.oamk.fi/
http://www.oamk.fi/epooki/


aktiivinen ja passiivinen rooli korostuvat. Nykykäsityksen mukaan ohjaussuhde on moninainen ja siinä korostuu 

tasavertaisuus kaikkien osapuolten välillä.  

TAULUKKO 1. Mentoroinnin monet muodot. [1] 

 

Mentorin keskeinen tehtävä on luoda luottamusta herättävä ilmapiiri, ohjaussuhde, jossa kaikilla jäsenillä on 

turvallinen tunne keskustella työhön liittyvistä tilanteista kehittämisen näkökulmasta. Mentorointi on aina 

tavoitteellisesti suunniteltu kokonaisuus, jossa pyritään yhdistämään kokemuksista oppiminen, yhteisen 

ymmärryksen rakentaminen ja uuden osaamisen tuottaminen. Mentorointi voi olla moninaista ja se voi olla 

myös käänteistä mentorointia (taulukko 1). On hyvä tiedostaa, että myös noviisi opettaja on osaava: hän toimii 

sujuvasti erilaisissa oppimisympäristöissä, hänellä on digipedagogisia valmiuksia ja hän ymmärtää 

osaamisperusteisuuden merkityksen opiskelijan kohtaamisessa. Myös vasta valmistunut opettaja voi 

mentoroida kokenutta opettajaa omilla vahvuusalueillaan.  

Keskeistä mentoroinnissa on puhuminen, kyseleminen, kertominen, ihmetteleminen, epäileminen, myös 

kyseenalaistaminen [6] [7]. Mentoroinnissa on tärkeää kuulla ja tulla kuulluksi. Mentorin korva on viritetty 

herkälle taajuudelle: hänellä on taitoa huomata myös se, kun mitään ei kuulu. On kyse opettajien 

vastavuoroisesta dialogisesta prosessista yhteisenä tiedon rakentamisena, josta hyötyvät molemmat osapuolet. 

Näin tapahtuessaan mentorointi parhaimmillaan mahdollistaa uuden ajattelumallin avautumisen työn 

kehittämiselle, työssä kehittymiselle sekä ammatillisen kasvun vauhdittamiselle. Työn tekemiseen liittyviä 

ongelmia ja haasteita ratkotaan yhdessä. Onhan ihminen luonnostaan toimiva ja ratkaisuja etsivä.  

Osaaminen jakoon pedagogisessa mentoroinnissa 

Toimivassa työyhteisössä kokeneet ja vähemmän kokeneet opettajat yhdistävät voimavaransa, jakavat 

osaamistaan ja tukevat toisiaan työssään. Opettajat kokevat saavansa voimaa ja iloa työhönsä ilmapiirissä, 

jossa on läsnä kollegoiden välinen kunnioitus, arvostus, välittäminen, osaamisen jakaminen, myönteinen 

asenne ja opiskelijan rinnalla kulkemisen halu [8] [9]. Tähän liittyvät edellä kuvatut opettajien pedagogisen 

mentoroinnin tarpeet ja tavoitteet. 

Pedagoginen mentorointi kytkeytyy laajaan opettamisessa, ohjauksessa ja oppimisessa tapahtuneeseen 

muutokseen. Osaamisperusteisuus, tiimiopettajuus [10], tiimiopiskelu, osallisuuden edistäminen, yhteisölliset 

työskentelytavat ja henkilökohtaistetut opintopolut [11] ovat osa opettajan tämän päivän osaamista. Nämä 

kehityssuunnat kutsuvat ja osin velvoittavatkin tekemään yhteistyötä. Tässä uudenlaisessa 
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toimintaympäristössä opettajan uranaikaisella oppimisella ja taitojen kehittämisellä on opettajan työssä entistä 

suurempi merkitys [12].  

Esimerkkinä pedagogisesta mentoroinnista voidaan mainita tiimiopettajuus Oulun ammattikorkeakoulussa. 

Tiimiopettajuus on ollut käsitteenä tuttu jo pitkään ja sen toteutustavat vaihtelevat suuresti. Erkkilä ja 

Perunka [9] avaavat tiimiopettajuuden käsitettä konkreettisesti ja nostavat myös esille käsitteen käytössä 

olevaa epätietoisuutta. Tiimiopettajuus yhdistetään usein virheellisesti samanaikaisopetukseen, 

rinnakkaisopetukseen, pienryhmäopetukseen tai opetuksen eriyttämiseen [13]. Oulun ammattikorkeakoulun 

Liiketalouden osaston opettajat kuvaavat mielenkiintoisesti sitä, kuinka tiimiopettajuus on opettajan kasvun 

kehityksen näkökulmasta tarkasteltuna jatkuvasti osaamista kartuttavaa asiantuntijatyötä niin 

substanssiosaamisen kuin pedagogisen osaamisen osalta [14]. 

Opettajien valmiudet ja mahdollisuudet yhdessä tekemiseen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ovat 

avaimia pedagogisessa kehitystyössä. Opettajien uranaikaista ammatillista kehittymistä tukevan toiminnan 

tulee olla luonteeltaan vaikuttavaa, suunnitelmallista ja pitkäkestoista sekä sellaista, että se kannustaa 

opettajia yhteistyöhön ja verkottumaan. Tämän rinnalla myös lyhytkestoisilla, räätälöidyillä täsmäkoulutuksilla 

on edelleen paikkansa.  Samalla korostuvat kunkin yksilön vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen. 

Tavoitteena on oppiva yhteisö, jossa oppijat, opettajat ja oppilaitosten johtajat kehittävät osaamista 

yhdessä. [12] Näin toimiva oppilaitos on laajasti oppiva organisaatio ja yhteisöllinen toimintaympäristö [15].  

Opettajat toimivat yhä paljon yksin ja ammatillisen substanssin osaaminen ohjaa opetusta ja 

opetussuunnitelmien sisältöjä. Yksin toimiva opettaja jää ongelmatilanteissa myös yksin ja vaarana on työssä 

uupuminen. Opettajayhteisön toimintakulttuuri on parhaimmillaan osaamista jakava ja hyväntuulisuutta 

pursuava. Yhteistyössä on aina voimaa ja energiaa tuottavaa virtaa. 

Mentorointi rakentaa auttamisen kulttuuria opettajayhteisöihin, ja siellä missä se omaksutaan, seurauksena 

alkaa syntyä myös yhdessä tekemisen kiinnostusta. Mentorointi on antoisaa myös mentorille. Siinä näkee 

ihmisten yhdessä tekemisen voiman ja uskomattoman kyvyn kehittää yhdessä asioita.  
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