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Työelämäorientaatio on keskeinen käsite suomalaisessa 

korkeakoulujärjestelmässä, sillä sen on katsottu tukevan ja vauhdittavan 

onnistunutta siirtymää työelämään. Mentorointi on nähty potentiaalisena 

menetelmänä työelämäorientaation tukemiseen, mutta sen vaikuttavuutta ei ole 

vielä tutkittu. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on edistää 

mentoroinnin vaikuttavuustutkimusta tarkastellen mentorointia 

työelämäorientaation tukemisen menetelmänä.  

 

Tutkimuksen kohteena on neljä tavoitteiltaan ja osallistujakunnaltaan yhtäläistä, 

mutta hieman eriaikoihin järjestettyä yliopisto-opiskelijoille suunnattua 

mentorointiohjelmaa osallistujineen. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

kyselylomakkeella ja aineiston analysointi toteutettiin teoriasidonnaisesti 

hyödyntäen laadullisia analyysimenetelmiä.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mentoroinnilla voidaan tukea 

kokonaisvaltaisesti yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiota. Mentoroinnin 

vaikutuksissa työelämäorientaation ulottuvuuksiin oli kuitenkin eroa. Mentorointi 

sopii menetelmänä hyvin työelämäorientaation kokonaisvaltaiseen tukemiseen, 

mutta vaikuttavuus jäi heikoimmaksi työelämätietojen ja -taitojen osa-alueella.   
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Working life orientation is an essential concept in Finnish higher education by 

supporting and promoting students’ successful transition to working life. Mentoring 

is considered as a potential method for supporting working life orientation, but the 

effect of mentoring on the working life orientation has yet to be studied. The aim of 

this qualitative study is to fill the research gap.   

 

The empirical study is carried out for four university mentoring programs which 

share the similar goals. The mentoring programs were focused on university 

students and carried out during different times. The data was collected by using 

questionnaire and the data was analyzed by using theory-based analyses and 

qualitative methods.  

 

The results of this study reveal that mentoring can be used to support university 

students’ comprehensive working life orientation. However, the findings show that 

the impact of mentoring was different when inspecting the three dimensions of 

working life orientation. The ability to support the dimension of knowledge and skills 

in working life was the weakest. All in all, the results indicated that mentoring is a 

suitable method for supporting working life orientation.  



 
 

ALKUSANAT 

 

Elokuussa 2012 kirjoitin Facebook tilapäivityksen, joka meni suunnilleen näin: Tätä 

on odotettu, huomenna eka koulupäivä ja ensimmäinen askel kohti KooTeeÄmmää! 

PS. Jännittää vai jännittää! Muistan vieläkin tuon ensimmäisen yliopistopäivän 

kutkuttavan jännityksen ja innostuksen. Nyt viisi vuotta myöhemmin jännitys on 

vaihtunut graduprojektin päättymisen jälkeiseen huojennukseen, haikeuteen yhden 

aikakauden päättymisestä elämässä sekä suureen kiitollisuuden tunteeseen 

kaikista kokemuksista ja matkalta mukaan tarttuneista ihmisistä.  

 

Näillä sanoilla haluan kiittää graduni ohjaajia työni ohjauksesta ja sujuvasta 

graduprosessista sekä LUT:ia kuluneista opiskeluvuosista. Iso kiitos kuuluu myös 

kaikille teille mentorointiprojektien vastuuhenkilöille ja kyselyyni vastanneille, teidän 

ansiosta pystyin toteuttamaan tutkimukseni.  

 

Lämpimät kiitokset opiskelukavereille, jotka olette jakaneet opiskeluvuodet kanssani 

ja ystävilleni, jotka olette kuukaudesta toiseen jaksaneet tsempata ja kuunnella 

graduhöpinöitäni. Isoin kiitos kuuluu avopuolisolleni Teemulle siitä, että olet uskonut 

ja tsempannut niinä hetkinä, jolloin oma jaksaminen tai usko valmistumiseen on ollut 

koetuksella. Kiitos, että olet jakanut opiskeluvuodet kanssani.  

 

Tampereella, 2.4.2017 

 

Eveliina Tanninen 

  



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset ........................................... 5 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset ........................................................... 7 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto ............................................................... 8 

1.4 Työn rakenne ............................................................................................. 9 

2 TYÖELÄMÄORIENTAATIO .......................................................................... 10 

2.1 Työelämäorientaatio käsitteenä ............................................................... 10 

2.2 Työelämäorientaation ulottuvuudet .......................................................... 12 

2.2.1 Työelämäsuhde ................................................................................. 12 

2.2.2 Työelämätiedot ja -taidot ................................................................... 13 

2.2.3 Työllistymisvalmiudet ......................................................................... 14 

2.3 Työelämäorientaation merkitys ................................................................ 16 

2.4 Työelämäorientaation tukeminen ............................................................. 17 

2.4.1 Viitekehys korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemiseen: 

pedagoginen työelämähorisontti .................................................................... 18 

3 MENTOROINTI .............................................................................................. 21 

3.1 Mentorointi ilmiönä ................................................................................... 21 

3.1.1 Mentoroinnin kehitys .......................................................................... 21 

3.1.2 Mentoroinnin määritelmä ................................................................... 22 

3.1.3 Mentorointi ja lähikäsitteet ................................................................. 24 

3.1.4 Mentoroinnin muodot ja soveltamisalueet ......................................... 26 

3.1.5 Mentoroinnin teoriapohja ja tutkimus ................................................. 27 

3.2 Mentorointisuhde ..................................................................................... 31 

3.2.1 Mentoroinnin osapuolet ..................................................................... 31 

3.2.2 Mentoroinnin funktiot ......................................................................... 32 



 
 

3.2.3 Mentorointisuhteen vaiheet ............................................................... 37 

3.2.4 Mentoroinnin hyödyt .......................................................................... 39 

3.3 Relationaalinen lähestymistapa mentorointiin .......................................... 42 

3.3.1 Relationaalisen mentoroinnin teoria .................................................. 42 

3.3.2 Mentorointisuhteen laatu ................................................................... 43 

3.3.3 Relationaalisen mentoroinnin ero perinteiseen mentorointiin ............ 46 

3.3.4 Mentoroinnin tehtävien laajentaminen ............................................... 48 

4 TUTKIMUSMETODOLOGIA ......................................................................... 50 

4.1 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät................................................... 50 

4.2 Aineiston kuvailu ja tutkimuksen kulku ..................................................... 51 

5 TUTKIMUSTULOKSET JA EMPIIRINEN ANALYYSI ................................... 56 

5.1 Mentorointiohjelmiin hakeutumisen motiivit .............................................. 56 

5.2 Työuraan ja työelämään liittyvät pohdinnat .............................................. 60 

5.3 Mentoroinnin vaikutus työelämäorientaatioon .......................................... 62 

5.3.1 Mentorointisuhteen laatu ................................................................... 68 

5.4 Mentorointiin liittyvät tekijät ...................................................................... 72 

5.4.1 Mentorointitapaamisten määrä .......................................................... 72 

5.4.2 Mentorin tausta .................................................................................. 75 

5.4.3 Parien yhteensopivuus ...................................................................... 77 

5.4.4 Mentorointiohjelma ............................................................................ 78 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................... 81 

6.1 Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin ................................. 82 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset ................................................... 87 

6.3 Jatkotutkimusaiheet ................................................................................. 88 

LÄHTEET.............................................................................................................. 90 

LIITTEET............................................................................................................. 102 



 
 

Liite 1. Mentoroinnin määritelmiä eri tieteenaloilta vuosilta 1970-1990 (Jacobi, 

1991) 

Liite 2. Kyselylomake 

 

KUVIOT 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ......................................................... 7 

Kuvio 2. Viitekehys korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemiseen: 

pedagoginen työelämähorisontti (Penttinen et al., 2013) ..................................... 18 

Kuvio 3. Kuvaus mentoroinnin tehtävistä (Mukaillen Jacobi, 1991)...................... 34 

Kuvio 4. Mentoroinnin tehtävien täydentäminen kolmannella ulottuvuudella ....... 48 

Kuvio 5. Opiskelijoiden kokemat työuraan ja työelämään liittyvät pohdinnat ........ 61 

Kuvio 6. Mentoroinnin koettu vaikutus työelämäorientaatioon ............................. 63 

Kuvio 7. Mentoroinnin koettu hyödyllisyys työelämäorientaation tukemisen 

menetelmänä ....................................................................................................... 64 

Kuvio 8. Mentoroinnin vaikutus yksilölliseen työelämäsuhteeseen ...................... 65 

Kuvio 9. Mentoroinnin vaikutus työelämätietoihin ja -taitoihin .............................. 66 

Kuvio 10. Mentoroinnin vaikutus työllistymisvalmiuksiin ....................................... 67 

Kuvio 11. Hajontakaavio mentorointisuhteen laadun ja työelämäorientaation 

pistemääristä ........................................................................................................ 70 

Kuvio 12. Hajontakaavio tapaamisten lukumäärästä ja aktoreiden kokemasta 

hyödystä  ............................................................................................................... 72 

Kuvio 13. Hajontakaavio tapaamisten lukumäärästä ja mentoreiden kokemasta 

hyödystä ................................................................................................................ 74 

 

TAULUKOT 

 

Taulukko 1. Mentorointi ja keskeiset lähikäsitteet (Bozeman & Feeney, 2007) .... 25 

Taulukko 2. Aikajana keskeisistä aiheista ja kehityksestä mentoroinnin 

tutkimuksessa vuosina 1980-2009 (Mukaillen Haggard et al., 2011) ................... 30 

Taulukko 3. Mentoroinnin ura- ja psykososiaaliset tehtävät (Kram, 1983) ........... 33 

Taulukko 4. Työtaitoihin ja urataitoihin liittyvä tuki (Mukaillen Eby, 1997) ............ 36 



 
 

Taulukko 5. Mentorointisuhteen asteet (Mukaillen Ragins & Verbos, 2007) ........ 44 

Taulukko 6. Mentorointiohjelmiin A-D osallistuneet ja kyselyyn vastanneet ......... 54 

Taulukko 7. Mentorointisuhteen laadun pistemäärät ............................................ 69 

Taulukko 8. Työelämäorientaation pistemäärät.................................................... 70 

 



1 
 

1 JOHDANTO 

 

 

Suomalaisissa korkeakouluissa suoritetaan vuosittain reilu 54 000 

korkeakoulututkintoa, joista yliopistotutkinnot muodostavat enemmistön. 

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 

vuodessa 23 800 ja yliopistotutkintoja 30 700. (Tilastokeskus, 2016a; 2016c) Yhä 

useammalla suomalaisella on nykyisin korkeakoulututkinto, sillä työikäisestä 

väestöstä lähes 68 prosenttia omaa alemman korkea-asteen tutkinnon ja 

vastaavasti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on väestössä noin 30 

prosenttia (Kalenius, 2014). Vielä 1990 luvulla korkeakoulutettujen hyvä 

työllistyminen oli lähestään itsestäänselvyys (Vuorinen & Valkonen, 2007). 

Korkeakoulututkinnon omaavien määrä on kuitenkin ollut alati kasvussa, ja enää 

nykyaikana korkeakoulututkinto ei yksistään takaa valmistumisen jälkeistä 

työllistymistä.  

 

Moni korkeakouluopiskelija kokee jo opiskeluaikana huolta opintojen jälkeisestä 

työllisyydestä. Huoli ei ole aiheeton, sillä korkeakoulutettujen työttömyys on ollut 

kasvussa kaikilla aloilla (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016). Yliopistotutkinnon 

suorittaneista 9 prosenttia on ilman työpaikkaa vuoden päästä valmistumisesta 

(Tilastokeskus, 2016b). Korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on ollut viime 

vuosina selvästi keskimääräistä työttömyyttä nopeampaa ja työttömyysjaksojen 

kestot ovat pidentyneet (Suomen Ekonomit, 2016). Vuodesta 2008 alkaen 

korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut 150 prosenttia ja kasvu on jatkunut 

pitkään tasaisena. Etenkin vastavalmistuneiden keskuudessa pitkään jatkunut 

työttömyys vaarantaa tulevaisuuden uramahdollisuuksia. (Akava, 2016) Siirtymä 

korkeakouluopinnoista työelämään ei siis välttämättä tapahdu käden käänteessä ja 

siirtymävaihe voi pitkittyä.  

 

Työelämäorientaatiota on pidetty keskeisenä tekijänä tukien ja vauhdittaen 

onnistunutta siirtymää opiskeluista työelämään. Työelämäorientaatiossa on kyse 

yksilöllisestä ominaisuudesta: siitä millä tavalla yksilö suuntautuu ja suhtautuu 

työelämään sekä millaiset työelämävalmiudet yksilö omaa. (Penttilä, 2009; 
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Penttinen et al., 2014). Opiskeluaikaa pidetään työelämäorientaation kannalta 

kaikista kriittisimpänä ajanjaksona, sillä se on orientaation kehittymisen kannalta 

otollisinta aikaa. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä työelämäorientaatio on 

saanut keskeisen aseman ja työelämäorientaation rakentamista on pidetty tärkeänä 

osana koko opintopolkua (Penttinen, 2011).  

 

Yliopistokoulutusta on kuitenkin kritisoitu heikosta työelämäsuuntautuneisuudesta 

ja huoli on kohdistunut kuiluun, joka vallitsee akateemisen koulutuksen ja 

työnantajien odotusten välillä. Suomen Ekonomien (2016) teettämän tuoreen 

tutkimuksen mukaan vastavalmistuneet kaipasivat koulutukselta enemmän 

tarttumapintaa työelämään ja toivoivat, että koulutuksessa panostettaisiin enemmän 

työelämälähtöisyyteen ja työelämäyhteyksiin. Akavan (2016) mukaan tulevaisuuden 

korkeakoulumaailman kehityskohteena olisikin muodostaa tiiviimpi kytkös opiskelun 

ja työelämän välille. Aiheellista on siis etsiä tehokkaita keinoja, joilla voidaan vastata 

näihin haasteisiin.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Mentorointi voidaan nähdä yhtenä potentiaalisena keinona tukea ja vahvistaa 

korkeakouluopiskelijoiden työelämäorientaatiota. Mentoroinnissa on kyse 

ikivanhasta menetelmästä, sillä sen juuret ylettyvät aina antiikin Kreikan 

aikakaudelle (Jacobi, 1991; Juusela, Lillia & Rinne, 2000; Kupias & Salo, 2014; 

Ragins & Kram, 2007). Pitkästä historiastaan huolimatta mentorointi on säilyttänyt 

suosionsa jalkautuen yritysmaailman kautta yhä laajemmalle käyttöalueelle. 

Nykyaikana mentoroinnista on tullut maailmanlaajuisesti hyvin suosittu 

kehittämismenetelmä, ja mentorointiohjelmat ovat saavuttaneet suurta suosiota 

yritysmaailman lisäksi korkeakoulujen ja ammattiyhdistysten keskuudessa. (DuBois 

& Karcher, 2014; Isotalo, 2010; Juusela et al., 2000; Kupias & Salo, 2014)  

 

Mentoroinnin perimmäinen idea on kuitenkin pysynyt samana, sillä mentoroinnissa 

on edelleen kyse kahden osapuolen välisestä vuorovaikutuksesta ja osapuolten 

välilleen rakentamasta suhteesta. Mentoroinnin osapuolia nimitetään yleisesti 

mentoriksi ja aktoriksi, ja näitä nimityksiä käytetään myös tässä tutkimuksessa 
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kuvaamaan mentoroinnin osapuolia. Mentori on mentorointisuhteen osapuoli, jolla 

on enemmän kokemusta ja tietoa. Mentori on siten yleensä vanhempi henkilö, jolle 

on kertynyt mentorointisuhteen osapuolista runsaammin työ- ja elämänkokemusta. 

Aktori on puolestaan mentorointisuhteen nuorempi ja kokemattomampi henkilö, joka 

osallistuu mentorointiin mentoroitavana osapuolena. (Allen et al., 1997; Chao, 1997; 

Juusela et al., 2000; Ristikangas et al., 2014). 

 

Korkeakoulujen keskuudessa on pikkuhiljaa herätty huoleen koulutuksen 

työelämäsuuntautuneisuuden heikkoudesta ja mentorointi on potentiaalisena 

menetelmänä valjastettu käyttöön tukemaan opiskelijoiden työelämään 

kytkeytymistä. Mentorointiohjelmien nopeasta yleistymisestä korkeakoulujen 

keskuudessa kertoo se, että 2000-luvun alussa vasta alle puolet Yhdysvaltojen 

suurimmista yliopistoista tarjosi oppilailleen virallisia mentorointiohjelmia, mutta 

tähän päivään tultaessa enemmistö yliopistoista on ottanut mentorointiohjelmat 

vakiintuneeksi osaksi tutkinto-ohjelmia (Artis, 2013; Schlee, 2000). Suomalaisten 

yliopistojen osalta voidaan tehdä sama havainto, sillä nykyisin lähes jokainen 

yliopisto Suomessa on ruvennut tarjoamaan joko itsenäisesti tai yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa opiskelijoilleen mahdollisuuden osallistua 

mentorointiohjelmiin. 

 

Mentoroinnin tutkimus ei ole kuitenkaan pysynyt vauhdissa mukana, mistä kertoo 

se, että menetelmän laajasta suosiosta ja pitkästä historiasta huolimatta 

mentorointiin kohdistuva tutkimus on ollut varsin kapeakatseista keskittyen 

maantieteellisesti Yhdysvaltoihin ja yritysmaailman kontekstissa tapahtuvaan 

mentorointiin (Allen et al., 1997; Allen et al., 2008; Bozeman & Feeney 2007; 

Clutterbuck, 2008; Jacobi, 1991). Huomio on ollut erityisesti epämuodollisessa 

mentoroinnissa, yksittäisissä mentorointisuhteissa sekä aktoreihin kohdistuvissa 

hyödyissä, ja tutkimuksissa on korostunut perinteinen yhdysvaltalainen 

lähestymistapa korostaen mentorointisuhteen hierarkkisuutta. Myös mentoroinnin 

teoriapohjaa on pidetty hyvin hajanaisena pohjautuen vahvasti mentoroinnin 

varhaisimpiin tutkimuksiin. (Allen et al., 1997; Bozeman & Feeney 2007; Jacobi, 

1991; Kammeyer-Mueller & Judge, 2007) 
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Vasta 2000-luvun jälkeisenä aikana mentoroinnin tutkimuksissa alettiin tarkastella 

formaaleja mentorointiohjelmia niiden yleistyttyä yritysmaailman lisäksi myös 

korkeakouluissa (Haggard et al., 2011). Akateemisen maailman 

mentorointiohjelmien tutkimus on ollut kuitenkin vielä hyvin rajallista keskittyen 

määrittelemään onnistuneiden mentorointiohjelmien tunnuspiirteitä sekä 

mentorointiin osallistuvien opiskelijoiden hyötyjä (D’Abate, 2010; Haggard et al., 

2011; Jacobi, 1991). Aikaisemmat opiskelija-aineistoilla toteutetut tutkimukset ovat 

kuitenkin hyvin yksimielisiä siitä, että mentoroinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä 

hyötyjä (Artis, 2013; Cunningham, 1995; D’Abate, 2010; Eby, 1997; Eby et al., 2007; 

Jacobi, 1991; Schlee, 2000) 

 

Schlee (2000) toteaa, että korkeakouluopiskelijat voivat saada mentoreilta tukea 

aihealueisiin, joihin akateemisessa ympäristössä on muuten vähemmän tukea 

saatavilla. Mentorointi on myös nähty menetelmänä, joka auttaa opiskelijaa 

työstämään uratavoitteita sekä luomaan verkostoja oman alan ammattilaisiin jo 

opiskeluaikana (Artis, 2013). Mentorointia on myös pidetty mahdollisuutena kehittää 

työelämän kannalta tärkeitä taitoja ja kompetensseja (D’Abate, 2010; Eby, 1997). 

Mentorointiohjelmien on katsottu tukevan opiskelijoiden ammatillista 

valmistautumista (Cunningmam, 1995). Mentorointi on myös nähty mahdollisuutena 

rakentaa silta akateemisen maailman ja liike-elämän välille helpottaen opiskelijaa 

työelämään suuntautumisessa loppuvaiheen opinnoissa (Schlee, 2000) 

Mentorointiohjelmilla voidaan siten kokonaisvaltaisesti tukea 

korkeakouluopiskelijoiden ammatillista valmistautumista. D’Abate, (2010) myös 

toteaa, että koska mentorointia on käytetty onnistuneesti apuna uusien 

opiskelijoiden siirtymävaiheessa lukiosta korkeakouluihin, voisi sitä hyödyntää yhtä 

hyvin myös siirtymävaiheessa korkeakouluista työelämään. Edellä kuvatut hyödyt 

antavat vahvan syyn olettaa, että mentorointi on potentiaalinen menetelmä 

työelämäorientaation tukemisessa ja vahvistamisessa. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Mentoroinnin kirjallisuudesta ja tutkimuskentältä kumpuaa tarve tuoreemmalle 

uudelle teoreettiselle suuntautumiselle, jotta perinteistä lähestymistavan rinnalle 

saataisiin uutta ja tuoretta näkemystä laajentamaan, syventämään ja 

rikastuttamaan mentoroinnin aihepiiriä (Ragins & Kram, 2012). Mentoroinnin 

tutkimusperinteessä ongelmana on pidetty sitä, että tutkimuksissa keskitytään 

yhteen näkökulmaan kerrallaan, vaikka useamman näkökulman huomioiminen toisi 

monipuolisemman näkemyksen aiheesta (Ragins, 2012). Tämän tutkimuksen 

pyrkimyksenä on edistää varsin kapeakatseiseksi jäänyttä akateemisen maailman 

kontekstissa tapahtuvaa formaalin mentoroinnin tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 

mentorointikirjallisuudesta kumpuava kritiikki otetaan huomioon ja siten 

tutkimuksessa hyödynnetään yhdessä tuoreita teoreettisia näkökulmia, joita 

edustavat työelämäorientaatio, relationaalinen mentorointi ja mentorointi osana 

pedagogista työelämähorisonttia. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää mentorointia työelämäorientaation 

näkökulmasta ja siten tarkastella mentoroinnin ja työelämäorientaation välistä 

yhteyttä. Tässä tutkimuksessa mentorointi nähdään mahdollisuutena vahvistaa 

opiskelijan työelämäorientaatiota, joka pitää sisällään eri ulottuvuuksia. Aiemmissa 

tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat olleet pelkästään työelämäorientaation 

yksittäiset tekijät tai ulottuvuudet. Hajanaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu 

yksistään muun muassa työelämän kannalta tärkeiden taitojen, kuten työ- ja 

urataitojen oppimista sekä yksilön uraan liittyviä kompetensseja (Akkermans et 

al.,2013; Eby, 1997; Jackling & De Lange, 2009; Kavanagh & Drennan, 2008). 

Penttisen et al. (2014) tutkimus oli ensimmäinen, joka käsitteli työelämäorientaatiota 

kokonaisuutena osana pedagogista työelämähorisonttia esittäen mentoroinnin 

muiden tukikeinojen rinnalla. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemisen mallin osalta mentorointiin ja 

vastaavaa tutkimusta kyseistä mallia soveltaen ei ole vielä aikaisemmin tehty.  

 

Tutkimusongelma pohjautuu havaintoon siitä, että korkeakouluopiskelijoille 

suunnattujen mentorointiohjelmien nopeasta yleistymisestä ja työelämäorientaation 
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tukemiseen tähtäävistä tavoitteista huolimatta niiden vaikuttavuuden ja 

tuloksellisuuden tarkastelu työelämäorientaation tukemisen kannalta on 

puutteellista. Tähän mennessä ei ole vielä saatavilla empiiristä tutkimustietoa siitä, 

minkälaisia vaikutuksia mentoroinnilla on opiskelijoiden työelämäorientaatioon. 

Siten tässä tutkimuksessa selvitetään, miten mentorointi vaikuttaa yliopisto-

opiskelijoiden työelämäorientaatioon. Tutkimuksessa vastataan seuraavaan 

päätutkimuskysymykseen: 

 

Miten mentorointi tukee yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiota? 

  

Alatutkimuskysymysten avulla halutaan selvittää, mitkä mentorointiin liittyvät tekijät 

edesauttavat työelämäorientaation kehittymistä sekä päinvastaisesti mitkä tekijät 

mentoroinnissa heikentävät työelämäorientaation kehittymistä. 

Työelämäorientaatio ymmärretään kokonaisuutena sekä sen ulottuvuuksien kautta. 

Relationaalisen lähestymistavan mukaisesti vastauksia haetaan erityisesti 

mentorointisuhteesta, huomioiden sen laatu sekä mentorointisuhteeseen liittyvät 

muut tekijät. Siten päätutkimuskysymystä täsmennetään seuraavilla 

alatutkimuskysymyksillä:  

 

o Miten mentorointi vaikuttaa työelämäorientaation eri ulottuvuuksiin 

(yksilöllinen työelämäsuhde, työelämätiedot ja -taidot, 

työllistymisvalmiudet)?  

o  Mikä merkitys mentorointisuhteella on työelämäorientaation 

kannalta? 

o Mitkä tekijät mentoroinnissa ovat merkittäviä työelämäorientaation 

kannalta? 

o Miten hyvin mentorointi sopii välineeksi työelämäorientaation 

tukemiseen?  
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1.2 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu aihealueista: mentorointi, 

työelämäorientaatio sekä mentoroinnin ja työelämäorientaation välinen yhteys 

(Kuvio 1). Mentorointi liitetään työelämäorientaatioon pedagogisen 

työelämähorisontin eli korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemisen 

viitekehyksen avulla. Tutkimuksen viitekehyksessä hyödynnetään 

teoriatriangulaatiota eli tutkimuksessa otetaan huomioon useampi teoreettinen 

näkökulma. Triangulaatiota hyödyntämällä tutkittavasta ilmiöstä kyetään saamaan 

kattavampi kuva. Mentoroinnin tutkimuskentällä teoreettisen triangulaation puute on 

nähty yleisenä ongelmana (Garvey et al., 2009). 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksessa keskeisen teoreettisen lähestymistavan muodostaa 

työelämäorientaatio ulottuvuuksineen sekä työelämäorientaation ja mentoroinnin 

välinen yhteys, jota havainnollistetaan Penttisen kollegoineen (2013) esittämän 

korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemisen viitekehyksen avulla. 

Toisena keskeisenä teoreettisena lähestymistapana on relationaalisen 

mentoroinnin teoria, jota pidetään modernina ja tuoreena lähestymistapana 

mentorointiin. Relationaalinen mentorointi kuitenkin rakentuu perinteisen 

mentoroinnin teoriapohjan päälle, joten tutkimuksen kannalta kolmantena 

keskeisenä teoreettisena lähestymistapana on tärkeä huomioida perinteisen 

mentoroinnin teoria. Perinteisen mentoroinnin teoriassa ovat keskiössä 
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mentoroinnin varhaisimmat tutkimukset, joiden päälle tuoreemmat teoreettiset 

lähestymistavat rakentuvat.  

 

Mentorointi on aiheena laaja, joten tämä pro gradu -tutkimus on rajattu koskemaan 

formaalia, korkeakoulujen kontekstissa tapahtuvaa organisaatiorajat ylittävää 

mentorointia, jota viralliset mentorointiohjelmat edustavat. Mentoroinnin 

teoriapohjasta ja pitkästä historiasta johtuen työn teoriaosuudessa käsitellään 

mentorointia myös laajemmin, jotta mentoroinnista saadaan kattava kuva. 

Työelämäorientaation osalta tutkimus on rajattu koskemaan työelämäorientaatiota 

korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta, joten työelämäorientaation tarkastelu 

rajoittuu ajallisesti opiskeluaikaan ja siirtymävaiheeseen opinnoista työelämään. 

Siten työelämäorientaatio mielletään tässä tutkimuksessa pelkästään aktoreiden 

ominaisuudeksi ja työelämäorientaation keskeisyyden vuoksi tutkimus keskittyy 

suuremmalta osin aktoreiden näkökulmaan. Relationaalisen mentoroinnin 

teoreettisesta viitekehyksestä johtuen myös mentoreiden näkökulma on tärkeä 

huomioida, joten tässä tutkimuksessa mentoreiden näkökulma huomioidaan 

aktoreiden näkökulmaa rajallisemmin osin.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tämä pro gradu -tutkielma sisältää teoreettisen kirjallisuuteen perustuvan osion eli 

kirjallisuuskatsauksen sekä varsinaisen tutkimus- eli empiriaosuuden. Työn 

teoriaosuudessa perehdytään työelämäorientaation sekä mentoroinnin teoriaan ja 

aihepiirien keskeisimpiin tutkimuksiin hyödyntäen ensisijaisesti aihepiirien 

tieteellisiä artikkeleita, mutta myös alan keskeisimpiä perusteoksia, jotka ovat 

etenkin mentoroinnin osalta tärkeässä asemassa teoriapohjan hahmottamisessa.  

 

Työn empiriaosuus perustuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimusmenetelmään, 

sillä se palvelee parhaiten tutkimuksen tarpeita mahdollistaen aihepiirin syvällisen 

ja kokonaisvaltaisen tarkastelun. Tutkimusmenetelmä voidaan täsmentää 

tapaustutkimukseksi, sillä tutkimuksen toteutuksessa on hyödynnetty 

tapaustutkimusmetodeja. Tapaustutkimus ei ole kuitenkaan itsessään 
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tutkimusmenetelmä, vaan pikemminkin tutkimusote, jonka ydin piilee tavassa kerätä 

tapauksia ja analysoida niitä (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 154).  

 

Empiirisen tarkastelun kohteena on neljä yliopiston loppuvaiheen opiskelijoille 

suunnattua mentorointiohjelmaa osallistujineen. Mentorointiohjelmista käytetään 

tässä tutkimuksessa nimiä ohjelma A, B, C ja D. Aktoreina ohjelmissa toimivat 

maisterivaiheen opiskelijat ja mentoreina yliopistosta valmistuneet alumnit, jotka 

ovat toimineet jo pidemmän aikaa työelämässä. Ohjelmien yhteisenä tavoitteena oli 

kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja ohjelmat erosivat toisistaan 

järjestävän tahon, osallistujamäärän sekä järjestämisajankohdan puolesta.  

 

Aineistonkeruumenetelmän puolesta tutkimus edustaa kyselytutkimusta, sillä 

aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake laadittiin teorialähtöisesti 

viitekehyksessä esitettyä teoriatriangulaatiota hyödyntäen. Kysely räätälöitiin 

erikseen molemmille mentoroinnin osapuolille, mutta kyselylomake sisälsi myös 

molemmille osapuolille yhteisiä osa-alueita. Aktoreiden osalta kysely käsitteli 

työtyöelämäorientaatiota, mentorointiohjelmaa ja mentorointisuhdetta. Mentoreiden 

osalta kysely painottui mentorointiohjelmaan ja mentorointisuhteeseen. Aineiston 

analysoinnissa hyödynnettiin laadullisia analyysimenetelmiä, kuten 

sisällönanalyysiä. Aineiston analysointitapaa voidaan luonnehtia 

teoriasidonnaiseksi, jossa yhdistyy teoria- sekä aineistolähtöisyys (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 98). Tutkimusmetodologiaa tarkastellaan kuitenkin kattavammin 

luvussa 4.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn ensimmäinen pääluku pitää sisällään johdannon, jonka jälkeen luvussa 

esitellään työelämäorientaatio kokonaisuudessaan käyden läpi 

työelämäorientaation keskeiset osa-alueet. Luvussa kolme syvennytään 

mentorointiin ja sen teoriaan. Neljännessä luvussa käydään läpi 

tutkimusmetodologiaa ja kuvaillaan tutkimuksen kulku sekä aineisto. Viides luku 

pitää sisällään tutkimuksen tulokset ja tulosten analysoinnin. Työn lopuksi 

kuudennessa luvussa esitetään yhteenveto ja johtopäätökset.  



10 
 

2 TYÖELÄMÄORIENTAATIO 

 

 

Tässä luvussa syvennytään työelämäorientaatioon ulottuvuuksineen luoden 

kokonaiskuva tutkimuksen kannalta yhdestä keskeisimmistä käsitteistä edustaen 

suomalaisen koulutusjärjestelmän ja pedagogiikan keskeistä termistöä. 

Kappaleessa esitellään myös tutkimuksen kannalta keskeisenä teoreettisena 

lähestymistapana työelämäorientaation tukemisen viitekehys: pedagoginen 

työelämähorisontti. 

 

2.1 Työelämäorientaatio käsitteenä 

 

Työelämäorientaatio (working life orientation) voidaan rinnastaa englanninkielisiin 

termeihin career orientation ja professional orientation. Käsitteitä ei kuitenkaan 

voida pitää täysin synonyymeina, sillä työelämäorientaatio on merkitykseltään 

uraorientaatiota ja ammatillista orientaatiota laajempi. Suomenkielessä 

työelämäorientaation käsitteellä kuvataan yksilön orientoitumista eli suuntautumista 

työelämään ja sen katsotaan koostuvan tiedollisesta, kokemuksellisesta sekä 

asenteellisesta puolesta (Penttilä, 2009; Penttinen et al., 2014). 

Työelämäorientaatio voidaan yksinkertaistettuna mieltää prosessiksi, joka johdattaa 

henkilön kohti ammattia tai ammattialaa (Palade & Constantin, 2012). 

 

Työelämäorientaation muotoutumisen keskiössä ovat yksilön kyvykkyydet ja 

ominaisuudet, mutta myös sosiaaliset normit ja ympäristön vaikutus. 

Työelämäorientaatio rakentuu asenteellisista, kokemuksellisista sekä tiedollisista 

palasista, joita edustavat arvot ja merkitykset, työkokemus sekä työmarkkinoihin ja 

omaan alaan liittyvä tieto. Edellä mainitut osa-alueet kehittyvät kasvatuksen, 

koulutuksen, sosialisoinnin sekä elämänkokemuksen myötä. Työelämään 

orientoituminen on alkanut jo ennen kuin nuori astuu yliopistoon, sillä orientaatio on 

vaikuttanut jo opintoalan sekä sivuaineiden valintaan. Opiskeluaikaa kuitenkin 

pidetään työelämäorientaation kannalta kaikista kriittisimpänä ajanjaksona, sillä 

orientaatio kehittyy tällöin tiedeyhteisön, tieteenalan opintosisältöjen, työ- ja 

harjoittelukokemuksen sekä muun opiskeluaikaisen toiminnan myötävaikutuksessa. 
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(Palade & Constantin, 2012; Penttilä, 2009; Penttinen, Skaniakos & Lairio, 2013) 

Opiskeluaika päättyy yleensä työelämään siirtymisen vaiheeseen, joten 

työelämäorientaatio on keskeisessä asemassa siirryttäessä opiskelijan roolista 

ammatilliseen rooliin. 

 

Työelämäorientaation merkityksestä kertoo se, että työelämäorientaatio on saanut 

keskeisen roolin korkeakoulujen opetus- ja koulutusjärjestelmien suunnittelussa, ja 

se on ollut myös keskeinen huolenaihe koulutuspoliittisissa keskusteluissa 

Suomessa mutta myös Euroopan Unionin tasolla. Työelämän muutokset yhdessä 

korkeakoulutuksessa tapahtuvien uudistusten rinnalla ovat olleet keskeisessä 

asemassa myötävaikuttaen siihen, että työelämäorientaatio on noussut keskeiseksi 

korkeakoulutusta käsittelevän keskustelun aiheeksi. Esimerkkeinä 

korkeakoulutuksessa tapahtuneista keskeisistä muutoksista mainittakoon 

ryhmäkokojen kasvaminen, opiskeluajan lyhentäminen ja opiskelualan vaihtamisen 

vaikeutuminen. Työelämän muutokset ovat myös myötävaikuttaneet siihen, että 

yliopistoista valmistuvilta odotetaan entistä monipuolisempia valmiuksia 

vastaamaan työelämän tarpeita. (Penttilä, 2009; Penttinen et al., 2013; Penttinen et 

al., 2014) Tiedostaen työelämäorientaation merkityksen, on työelämäorientaatiota 

pyritty tukemaan korkeakouluissa muun muassa osana opintokokonaisuuksia ja 

osalla korkeakouluista on myös tarjota työelämäorientaatiota varten räätälöityjä 

työelämään valmistavia kursseja sekä uraohjausta. (Penttilä, 2009; Penttinen et al., 

2014) 

 

Suomalaista yliopistokoulutusta on kuitenkin perinteisesti kritisoitu heikosti 

työelämäsuuntautuneeksi ja puhutaan kuilusta, joka vallitsee akateemisen 

maailman ja työelämän välillä (Penttilä, 2009; Penttinen et al., 2013; Penttinen et 

al., 2014). Archerin (2008) mukaan kuilussa on kyse odotusten ja tarpeiden 

epäsuhdasta eli työnantajilla on erilaiset odotukset ja tarpeet siihen nähden mihin 

korkeakouluopinnot valmistavat opiskelijoita. Buchmanin (1998) mukaan kuilua 

edistää myös se, että korkeaopiskelijoilla voi olla epäselviä odotuksia työelämää 

kohtaan ja toiseksi opiskelijat eivät välttämättä hallitse välineitä tai strategioita 

henkilökohtaiseen urasuunnitteluun. Edellä kuvatut havainnot osoittavat, että 

voidaan puhua molemminpuolisesta odotusten epäsuhdasta.  
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2.2 Työelämäorientaation ulottuvuudet 

 

Työelämäorientaatio on kokonaisuus, jonka katsotaan muodostuvan kolmesta eri 

ulottuvuudesta: yksilöllisestä työelämäsuhteesta, työelämätiedoista ja -taidoista 

sekä työllistymisvalmiuksista. Ulottuvuuksien erottaminen auttaa ymmärtämään 

työelämäorientaation käsitettä syvällisemmin ja se myös helpottaa koulutuksen ja 

tukikeinojen suunnittelua sekä käytännöntoteutusta työelämäorientaatiota tukevaan 

suuntaan. (Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014). Seuraavaksi tarkastellaan 

jokaista työelämäorientaation ulottuvuutta lähemmin.  

 

2.2.1 Työelämäsuhde 

 

Työelämäsuhde (working life relationship) heijastaa yksilön antamia 

merkityssisältöjä, kokemuksia ja käsityksiä työstä sekä työelämästä ylipäänsä. 

Työelämäsuhteessa on siis kyse yksilön arvomaailmasta, mielikuvista ja 

merkityssisällöistä. Se kuinka yksilö suhtautuu työhön, on seurausta yksilön 

saamasta kasvatuksesta, elämänkokemuksesta, sosialisaatiosta ja koulutuksesta. 

(Penttinen et al., 2013). Siten työelämäsuhde muotoutuu pikkuhiljaa ympäristön ja 

omien kokemusten myötävaikutuksessa. Esimerkiksi lapsuuden perheellä on 

keskeinen rooli siinä, millaisen mallin ja arvomaailman nuori omaksuu työntekoa 

kohtaan ja myöhemmin yksilön omat henkilökohtaiset kokemukset työstä 

muokkaavat suhdetta työelämään. Penttinen et al. (2013) korostavat myös median 

vaikutusta työelämäsuhteen muotoutumiseen, sillä nykymaailmassa media on 

keskeinen vaikuttaja. 

 

Työelämäsuhde ilmenee muun muassa kielenkäytössä, mielikuvissa, valinnoissa ja 

tavoitteiden asettamisessa. Työelämäsuhdetta heijastaa esimerkiksi se, kuinka 

yksilö kuvailee mielekästä ja hyvää työtä sekä miten yksilö ymmärtää työn ja 

erilaiset ammatit. Kyse on siis subjektiivisesta tulkinnasta, henkilökohtaisista 

arvostuksista ja mielikuvista. (Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014) 

Aikaisemmat huonot kokemukset työelämästä voivat ruokkia negatiivista 

suhtautumista työelämää kohtaan eli huonontaa työelämäsuhdetta ja positiiviset 

kokemukset toimivat päinvastaisesti vahvistaen työelämään suuntautumista. 
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Työelämäsuhde ei ole siten stabiili tila, vaan muotoutuu ja kehittyy läpi 

elämänkaaren.  

 

2.2.2 Työelämätiedot ja -taidot 

 

Siinä missä työelämäsuhde on työelämäorientaation ulottuvuuksista kaikista 

abstraktein käsite, on työelämätiedot ja -taidot ulottuvuutena helpommin 

mitattavissa. Työelämätiedot ja -taidot edustavat konkreettista tietotaitoa ja 

osaamista, joten ne ovat työelämäorientaation kolmesta ulottuvuudesta helpoimmin 

kehitettävissä olevia taitoja (Penttinen et al., 2013). Kirjallisuudessa työelämätiedot 

ja -taidot jaotellaan usein tiedon luonteen mukaan yleisiin (general) ja alakohtaisiin 

(field-specific) taitoihin. Yleisiä taitoja nimitetään myös geneerisiksi, siirrettäviksi tai 

ydintaidoksi, sillä ne ovat tietoa ja taitoa jota voidaan hyödyntää alasta riippumatta 

ja ne ovat helposti siirrettävissä kontekstista toiseen. Yleisinä taitoina voidaan pitää 

kielellisiä ja kommunikaatiotaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä yhteistyötaitoja. 

Kyse on siis hyvin perustavanlaatuisista taidoista, joita tarvitaan kaikilla elämänosa-

alueilla, ei pelkästään työelämässä. (Barric & Prosser, 2004; Bennett, Dunne & 

Carré, 1999; Penttinen et al., 2013).  

 

Alakohtaisia taitoja nimitetään myös teknisiksi taidoiksi ja ne liittyvät nimensä 

mukaisesti läheisesti opiskeltavaan koulutus- tai ammattialaan. Kyse on siis 

ammattispesifeistä taidoista, jotka omaksutaan opiskelun tai työn kautta ja ne 

muodostavat pohjan ammatilliselle osaamiselle. (Bennett et al., 1999; Penttinen et 

al., 2013) Alakohtaisia taitoja voidaan myös nimittää ydinosaamiseksi eli 

substanssiosaamiseksi. Nämä taidot kytkeytyvät tiukasti oman tieteenalan 

asiasisältöihin ja alaan sidottuun osaamiseen eli voidaan puhua sisältöasioiden ja 

työtehtävän osaamiseen liittyvistä taidoista. Tällaisia taitoja edustavat erilaisissa 

ammateissa esimerkiksi kirjanpitotaito, anatomian tuntemus ja lakipykälien 

hallitseminen. (Poutanen, 2014) 

 

Nykänen & Tynjälä (2012) ovat kategorisoineet korkeakouluopintojen aikana 

kehittyviä työelämätaitoja ja kategorioissa yhdistyvät sekä yleiset että alakohtaiset 

taidot. Heidän mukaansa työelämätaidot voidaan jakaa viiteen kategoriaan: 



14 
 

akateemiset ja tieteellisen ajattelun taidot, tiedon yhdistämisen taidot, sosiaaliset 

taidot, itsesäätelytaidot sekä johtamis- ja verkostotaidot. Korkeakouluopinnot 

kehittävät akateemisen ja tieteellisen ajattelun taitoja, joihin sisältyy ymmärrys alan 

teoriapohjasta, mutta myös kyky teoreettiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä 

tutkimusperustainen orientaatio tietoon. Tiedon yhdistämisen taidot sisältävät kyvyn 

yhdistää teoreettinen ja käytännöllinen tieto, kyvyn laajentaa teoreettista tietopohjaa 

sekä kyvyn käyttää tieteellisiä metodeja. 

 

Kolmantena kategoriana sosiaaliset taidot pitää sisällään yhteistyö- ja viestintätaidot 

sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot. Neljäntenä kategoriana 

itsesäätelytaidot pitävät sisällään muun muassa elinikäisen oppimisen taitoja, kykyä 

sietää epävarmuutta ja painetta sekä kykyä oman toiminnan ja tilanteiden 

reflektoinnille. Viidentenä kategoriana johtamis- ja verkostotaidot käsittävät 

projektityöskentelyyn sekä konkreettiseen johtamiseen liittyviä taitoja, alaistaitoja 

sekä verkostotyön taitoja. (Nykänen & Tynjälä, 2012) Poutanen (2014) 

huomauttaakin, että nykyisillä työmarkkinoilla alakohtaisen osaamisen rinnalla 

yleiset taidot ovat yhtä tärkeässä asemassa ja siten alakohtaisten taitojen 

kytkeytyminen yksilön yleisiin taitoihin on tärkeää.  

 

2.2.3 Työllistymisvalmiudet 

 

Työllistymisvalmiudet muodostavat työelämäorientaation kolmannen ulottuvuuden 

ja tätä ulottuvuutta voidaan nimittää myös työmarkkinakelpoisuudeksi 

(employability). Työmarkkinakelpoisuutta on myös yleisesti käytetty kuvaamaan 

opiskelijan tilannetta ja kyvykkyyksiä suhteessa työmarkkinoihin eli voidaan puhua 

opiskelijan asemoitumisesta työmarkkinoilla. (Hirschi, 2012; Penttinen et al., 2013; 

Penttinen et al., 2014) Työmarkkinakelpoisuus on määritelty kyvykkyydeksi säilyttää 

työ, jossa työskentelee tai saada työ, jota tavoittelee. Työmarkkinakelpoisuuden on 

katsottu pitävän sisällään tietynlaisia taitoja ja käyttäytymistä, jotka edesauttavat 

yksilön työllistymistä ja työllisyyttä. Tällaisina taitoina on pidetty muun muassa 

joustavuutta, jolla tarkoitetaan sitä, että yksilö on kykeneväinen vastaamaan 

tehokkaasti muuttuneisiin olosuhteisiin, kykyä luoda verkostoja, joilta saa tietoa ja 

tukea sekä konkreettisia työnhakutaitoja ja työmarkkinatietoutta. (Rothwell & Arnold, 
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2007) Työllistymisvalmiuksissa on kyse sekä konkreettisista työnhaun tiedoista ja 

taidoista, kuten työnhaun dokumenttien laadinnasta ja verkostojen rakentamisesta, 

mutta myös työllistymiseen ja työmarkkinoiden toimintaan liittyvistä tiedoista ja 

käsityksistä (Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014).  

 

Kirjallisuudessa esiintyy myös termi urakompetenssit (career competences), joka 

voidaan käsitteellisesti rinnastaa työllistymisvalmiuksiin. Urakompetenssit 

määritellään yksilön tiedoiksi, taidoiksi ja kyvyiksi, jotka ovat keskeisessä asemassa 

urakehityksen kannalta (Akkermans et al., 2013). Urakompetensseja voidaan 

lähestyä kolmesta näkökulmasta: miksi- (know why), kuka- (know whom) ja miten- 

kysymysten (know how) avulla. Ensimmäinen kysymys viittaa yksilön uskomuksiin, 

pyrkimyksiin, motivaatioon ja itsetuntemukseen. (DeFillippi & Arthur, 1994) 

Työllistymisvalmiuksien keskeisenä elementtinä on kyky tunnistaa omat vahvuudet, 

kyvykkyydet ja mahdollisuudet työmarkkinoilla eli voidaan puhua ammatillisesta 

itsetuntemuksesta. (Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014) Ammatillista 

itsetuntemusta tarvitaan etenkin työnhaussa ja rekrytointitilanteissa, sillä 

työnhakijalta odotetaan oman osaamisen analysointia. Työnhakutilanteessa 

ammatillinen itsetuntemus auttaa vastaamaan omia vahvuuksia, onnistumisia ja 

kehityskohteita täsmentäviin kysymyksiin sekä perustelemaan miksi juuri minut tulisi 

valita hakijoiden joukosta (Poutanen, 2014).  

 

Know whom kysymyksellä viitataan työelämän suhteiden ja verkostojen luomiseen 

eli työllistymisen ja uran kannalta tärkeiden henkilöiden tuntemiseen (DeFillippi & 

Arthur, 1994) Akkermans et al. (2013) korostaa verkostoitumisen merkitystä, jolla 

tarkoitetaan sekä ammatillisen verkoston kasvattamista, että ammatillista 

profiloitumista työmarkkinoilla. Know how kysymys puolestaan viittaa toimintaan ja 

keinoihin, joilla yksilö kykenee vahvistamaan asemaansa työmarkkinoilla. 

(Akkermans et al., 2013) Ei siten pelkästään riitä, että yksilö tunnistaa omat 

heikkoudet ja vahvuudet, vaan yksilön on myös tiedettävä, kuinka hyödyntää 

vahvuuksiaan ja kuinka kehittää heikkouksiaan.  
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2.3 Työelämäorientaation merkitys 

 

Työelämäorientaation on todettu johtavan lukuisiin positiivisiin vaikutuksiin ja 

työelämäorientaation keskeisimpänä merkityksenä on yleisesti pidetty hyötyä 

yksilön uran kehitykselle. Vakiintuneen käsityksen mukaan työelämäorientaatiolla 

on vahva yhteys lukuisiin positiivisiin uran lopputulemiin (career outcomes) ja 

työllistymiseen. Työelämäorientaatiolla ja sen ulottuvuuksista etenkin 

työelämätiedoilla ja -taidoilla on havaittu olevan yhteys kilpailussa menestymiseen 

vastavalmistuneiden työpaikoista. Työelämäorientaation on myös katsottu 

ennaltaehkäisevän yksilön työttömyyttä ja ylikouluttauttautumista eli työllistymistä 

koulutusta vastaamattomaan työhön. (Gubler, Arnold & Coombs, 2014; Herrman, 

Hirschi & Baruch, 2015; Penttinen et al., 2013) 

 

Opiskeluiden aikana yksilöiden työelämään orientoitumisen on osoitettu olevan 

yhteydessä koulutukseen liittyvien tavoitteiden asettamiseen sekä oppimis- ja 

opiskelutoimintoja ohjaaviin motiiveihin. Koulutuksen aikainen vaikutus voidaan 

mieltää välilliseksi, sillä vahvasti työelämään orientoitunut opiskelija näkee 

koulutuksen välineenä tietyn ammattipätevyyden hankkimiseen. 

Työelämäorientaation on myös havaittu vaikuttavan positiivisesti 

koulusuoriutumiseen, sillä työelämäorientoituneiden opiskelijoiden on havaittu 

edistyneen opinnoissaan nopeammin ja saavuttaneen korkeampia arvosanoja kuin 

opiskelijoiden, joiden ensisijainen tavoite on ollut keskittyä yksinomaan opiskeluun 

ja opiskelijaelämään. Lisäksi työelämäorientaation positiivisina vaikutuksina on 

myös havaittu opiskelijoiden työelämäkiinnostuksen lisääntyminen, halu valmistua 

nopeasti, opintojen systemaattinen suunnittelu sekä opintojen keskeyttämisen 

pienentynyt todennäköisyys. (Mäkinen, Olkinuora & Lonka, 2004; Penttilä, 2009) 

Työelämäorientaatio toimii siten positiivisena voimana läpi opiskeluajan ja 

edesauttaa opintojen ripeää ja sujuvaa loppuunsaattamista valmistellen opiskelijan 

siirtymään kohti työelämää.  

 

Hermmanin ja kollegoiden (2015) varsin tuoreessa tutkimuksessa yksilöiden 

työelämäorientaatiolla osoitettiin olevan vahva yhteys työhön ja uraan liittyviin 

asenteisiin. Kyseinen työntekijöihin sekä opiskelijoihin kohdistunut tutkimus osoitti, 
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että yksilön työelämäorientaatio ennusti uratyytyväisyyttä sekä proaktiivista 

urakäyttäytymistä, johon kuuluu esimerkiksi verkostoituminen (networking), 

suunnitelmallisuus (career planning) ja uramahdollisuuksien tutkiminen (career 

exploration) (Herrman et al., 2015). Hallin (1996) mukaan työelämäorientoituneet 

yksilöt ovat motivoituneempia ohjaamaan itse uraansa arvojensa mukaisesti. Omien 

arvojen mukaisesti eläminen puolestaan johtaa yleiseen tyytyväisyyteen ja 

merkityksellisyyden kokemuksiin.  

 

Empiirisissä tutkimuksissa on toistuvasti löydetty positiivinen yhteys 

työelämäorientaation ja subjektiivisten uran onnistumiseen, kuten ura- ja 

työtyytyväisyyteen sekä työhön sitoutumiseen liittyvien arviointien välillä (Baruch & 

Quick, 2007; Hall, 1996). Positiiviset vaikutukset, kuten ura- ja työtyytyväisyys 

hyödyttävät paitsi yksilöä, mutta myös organisaatiota jossa yksilö työskentelee. 

Yhteenvetona voidaan siten todeta, että työelämäorientaation vaikutukset näkyvät 

yksilötasolla, mutta myös välillisesti laajemmalla alueella organisaatioissa sekä 

koko yhteiskunnassa. Työelämäorientaation merkitys korostuu ajallisesti jo 

opiskeluaikana ja erityisesti siirtymävaiheessa opiskeluista työelämään, mutta myös 

myöhemmin työelämässä ja urapolulla. 

 

2.4 Työelämäorientaation tukeminen 

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, on työelämäorientaatio ja sen tukeminen tärkeässä 

asemassa opintojen aikana ja etenkin siirtymävaiheen koittaessa. 

Työelämäorientaation merkitystä käsittelevä kappale osoittaa, että 

työelämäorientaation vahvistamisella voidaan saavuttaa positiivisia lopputulemia, 

jotka ilmenevät yksilötason hyötyjen lisäksi myös organisaatioiden ja koko 

yhteiskunnan tasolla. Seuraavaksi esitellään korkeakouluopiskelijoiden 

työelämäorientaation viitekehys, joka hahmottaa keinoja työelämäorientaation 

tukemiseen. 
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2.4.1 Viitekehys korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemiseen: 

pedagoginen työelämähorisontti 

 

Penttistä kollegoineen voidaan pitää työelämäorientaation suomalaisina 

uranuurtajina, sillä he ovat luoneet holistisen mallin työelämäorientaation 

tukemisesta suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Penttisen ja kollegoiden (2013) 

mallia (Kuvio 2) nimitetään korkeakouluympäristöön suunnatuksi pedagogiseksi 

työelämähorisontiksi. Alla kuvatun mallin tarkoituksena on hahmotella 

työelämäorientaation tukemisen viitekehys korkeakouluopinnoissa eli osana 

koulutusjärjestelmää.  

 

 

Kuvio 2. Viitekehys korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemiseen: 

pedagoginen työelämähorisontti (Penttinen et al., 2013) 

 

Penttisen ja kollegoiden (2013) mallissa työelämäorientaatio nähdään 

kokonaisvaltaisena ja tavoitteellisena yksilöllisen opiskelu- ja työuran rakentamisen 

elementtinä. Malli jäsentää työelämäorientaation tukemista opiskelijan yksilöllisen 

työelämäorientaation rakentumisen sekä korkeakoulutuksen pedagogisten 

ratkaisuiden ja ohjauksen näkökulmat huomioiden. Siten malli mahdollistaa 
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työelämäorientaation tukemisen tarkastelun sekä yksilötasolla että 

korkeakoulutuksen eli koulutusjärjestelmän ja sen ratkaisuiden näkökulmista. 

(Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014) 

 

Mallin teoreettinen tausta on korkeakoulupedagogisessa tutkimuksessa ja 

uraohjausteoreettisessa kirjallisuudessa. Taustalla vaikuttavat muun muassa 

Savickasin (2005) uran rakennusteoria ja Hodkinsonin ja Sparkesin (1997) 

esittelemä toimintahorisontti (Penttinen et al., 2013). Savickasin (2005) teoria 

perustuu ajatukseen uran yksilöllisestä rakentamisesta ympäristön ja 

sosioekonomisten kontekstien myötävaikutuksessa. Teorian mukaan urapolut eivät 

synny itsestään, vaan yksilön uravalintoihin myötävaikuttavat kaikki ympäristölliset 

tekijät, kuten yhteiskunta, kulttuuri, perhe ja media sekä yksilön aikaisemmat 

kokemukset ja roolimallit. Hodkinsonin ja Sparkesin (1997) esittelemän 

toimintahorisontin (horizon for action) periaatteena on kuvata aluetta, jossa yksilön 

toiminta ja päätöksenteko, kuten uravalinnat tapahtuvat. Toimintahorisontissa 

korostetaan sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin vaikutusta yksilön 

päätöksentekoon ja näkemykseen itsestä.  

 

Malli pitää sisällään kolme osa-aluetta: opintopolun tulevaisuuskysymykset, 

työelämäorientaatio ulottuvuuksineen ja työelämähorisontti (Lairio & Penttinen, 

2006; Penttinen et al., 2013; Penttinen et al., 2014). Opintopolun 

tulevaisuuskysymykset on jaettu kolmeen sisällölliseen kategoriaan ja kategoriat 

kuvaavat opiskelijoiden koulutus- ja työuraan liittyviä pohdintoja sekä huolenaiheita. 

Tulevaisuuskysymyksiin vaikuttavat sekä ympäröivä yhteiskunta että yksilön 

aikaisemmat kokemukset saaden yksilön kysymään itseltään kysymyksiä 

tulevaisuuden urapolun rakentamiseksi. Opiskelijoita on todettu askarruttavan 

yksilöllisen identiteetin rakentamiseen liittyvät kysymykset omista kiinnostuksen 

kohteista ja taipumuksista, kuten alavalinnoista. Koulutuksen kvalifikaatioihin ja 

kompetensseihin liittyvät pohdinnat koskevat koulutuksen antamia valmiuksia ja 

taitoja sekä työelämän vaatimuksia. Työmarkkinoiden mahdollisuusrakenteisiin 

liitetyt kysymykset puolestaan sisältävät pohdintoja työllistymisestä ja mielekkään 

sekä oman osaamista vastaavan työpaikan löytämisestä.  
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Mallissa työelämäorientaation osa-alue pitää sisällään kolme ulottuvuutta, jotka 

esiteltiin yksityiskohtaisemmin kappaleessa 2.2. Työelämäorientaation katsotaan 

pohjautuvan opiskelijaa askarruttaviin opintopolun tulevaisuuskysymyksiin ja 

pohdintojen katsotaan vaikuttavan opintoja ja tulevaa työuraa liittyviin suunnitelmiin. 

Siten työelämäorientaation perustan katsotaan rakentuvan yksilöllisiin opintopolun 

tulevaisuuskysymyksiin saatavista vastauksista. Mallin kolmantena osa-alueena 

työelämähorisontti puolestaan kuvaa koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia ja 

keinoja tukea työelämäorientaatiota. Työelämähorisontti kuvaa pedagogisia 

mahdollisuuksia tukea ja vahvistaa kokonaisvaltaisesti eri keinoin 

työelämäorientaatiota. Työelämähorisontin katsotaan rakentuvan opiskeluajan 

toimintaympäristöistä, joita koulutus ja työelämä yhdessä integroituen tarjoavat. 

(Penttinen et al., 2014) 

 

Opetus ja pedagogiikka (OPS) liittyy keskeisimmin koulutukseen pitäen sisällään 

koulutus- ja opintosisällöt sekä koulutuksen pedagogiset ratkaisut. Uraohjaus pitää 

sisällään opintoihin integroituja ohjauksellisia ratkaisuja, kuten tukea opintojen 

suunnitteluun ja uraohjauspalveluiden tarjoamista. (Penttinen, 2009; Penttinen et 

al., 2014) Uraohjaus voidaan siten määritellä palveluksi, jonka pyrkimyksenä on 

auttaa yksilöä suunnittelemaan työuraansa huomioiden omat kyvyt, 

kiinnostuksenkohteet ja päämäärät (Savickas, 2005). Työelämähorisontin 

kolmannen toimintaympäristön muodostavat vertaistukimuodot, joihin myös 

mentorointi lukeutuu. Toimintaympäristöistä lähimpänä työelämää ovat opintoihin 

sisältyvät harjoittelujaksot mukaan lukien vaihto-opiskelun ja erilaiset projektit. 

Viides toimintaympäristö käsittää opiskeluajan työssäkäynnin ja harrastukset 

linkittyen vahvimmin työelämään. Mallin tavoitteena ei kuitenkaan ole korostaa 

toimintaympäristöjen eriytymistä, vaan hahmottaa toimintaympäristöt osana 

kokonaisuuden rakentamista (Penttinen et al., 2014). Tässä tutkimuksessa mallia 

kuitenkin sovelletaan hieman eritavoin ottamalla tarkastelun keskiöön 

vertaistukimuotojen toimintaympäristöstä mentoroinnin.  
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3 MENTOROINTI 

 

 

Tässä kappaleessa lähestytään mentorointia ensin ilmiölähtöisesti luoden 

kokonaisvaltainen kuva mentoroinnista menetelmänä. Kappaleessa käydään läpi 

mentoroinnin perinteistä teoriapohjaa tarkastelemalla ja syntetisoimalla 

keskeisimpiä tutkimuksia tuloksineen. Kappaleessa perehdytään mentorointiin 

myös mentorointisuhteen näkökulmasta ja kappaleen lopuksi tarkastellaan 

relationaalista mentorointia sekä sen teoriapohjaa. Kappale muodostaa siten 

viitekehyksessä mainitun teoriatriangulaation toisen ja kolmannen osa-alueen.  

 

3.1 Mentorointi ilmiönä 

 

Mentorointi lienee yksi vanhimmista kehittämismenetelmistä pitkän historiansa 

puolesta. Menetelmänä se on koettu toimivaksi ja houkuttelevaksi erityisesti liike-

elämän tarpeisiin, mutta pikkuhiljaa sen sovellus- ja käyttöalueet ovat laajentuneet 

myös yritysmaailman ulkopuolelle. Mentoroinnin tutkimuspohja on kuitenkin pitkälti 

yritysmaailman näkökulmaan keskittynyttä ja teoriapohja nojaa edelleen 

varhaisimpiin mentoroinnin teorioihin. Seuraavaksi tutustutaan näihin osa-alueisiin 

tarkemmin. 

 

3.1.1 Mentoroinnin kehitys 

 

Mentoroinnin juuret ulottuvat kauas historiaan ja menetelmänä se on ollut käytössä 

pitkään jo kauan ennen kuin siitä on varsinaisesti alettu käyttää nimitystä 

mentorointi. Moni mentorointia käsittelevä kirja ja lukuisat tieteelliset artikkelit 

kuvaavat mentoroinnin juurien ulottuvan aina antiikin Kreikan aikakaudelle. Termi 

mentorointi on peräisin Kreikan mytologiasta ja kuuluisan Homeroksen tarun 

mukaan Odysseus pyysi viisasta ja uskollista ystäväänsä Mentoria kasvattamaan ja 

opastamaan poikaansa Telemakhosta lähtiessään itse Troijan sotaan. (DuBois & 

Karcher, 2014; Isotalo, 2010; Jacobi, 1991; Juusela, Lillia & Rinne, 2000; Kupias & 

Salo, 2014; Ragins & Kram, 2007; Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014)  

 



22 
 

Klassinen esimerkki varhaisesta mentoroinnista ilmenee entisaikojen mestari-

kisälli-oppipoika asetelmasta, joka oli perinteinen tapa siirtää ammattiosaaminen 

sukupolvelta toiselle. Mestari oli kokenut ja vanhempi henkilö, jonka opissa nuori 

oppipoika omaksui ammatin kasvaen oppipojasta kisälliksi ja lahjakkaimmista 

kasvoi iän sekä kokemuksen myötä mestareita. (Isotalo, 2010; Juusela et al., 2000; 

Kupias & Salo, 2014) Varhaiset esimerkit mentoroinnista osoittavat, että alkujaan 

se on ollut menetelmä, joka takasi ylipäänsä ihmiskunnan ja sivilisaation säilymisen 

sekä se oli tärkeässä roolissa yhteisöjen kehittämisessä. (DuBois & Karcher, 2014; 

Juusela et al., 2000). Myöhemmin yhteiskunnan muuttuessa ja talouden kehittyessä 

mentoroinnissa nähtiin potentiaalia palvelemaan työelämän ja yritysmaailman 

tarpeita. Mentorointi menetelmällistettiin ja siitä tuli organisaatioita sekä henkilöstöä 

hyödyttävä kehittämismenetelmä. (Isotalo, 2010; Juusela et al., 2000; Kupias & 

Salo, 2014)  

 

Nykyaikaisen, yritysmaailman tarpeisiin suunnatun mentoroinnin juuret ovat 

alkujaan lähtöisin Japanista, jossa kokemus ja ikä ovat kulttuurissa korkeasti 

arvostettuja. Japani lienee myös klassinen esimerkki hiljaisen tiedon 

hyödyntämisestä, joten mentorointi on ollut menetelmänä omiaan sovellettavaksi 

työelämän tarkoitusperiin. Mentorointi omaksuttiin varsin pian Japanin jälkeen 1970-

luvun aikana myös Yhdysvalloissa ja siitä tuli suosittu urakehityksen työkalu 

amerikkalaisessa yritysmaailmassa. Mentorointi sai suurta suosiota varsinkin 

suuryritysten keskuudessa johtajien ja esimiesten valmentamisessa. Suomeen 

mentoroinnin katsotaan rantautuneet muun Euroopan myötä 1980-luvulta alkaen, 

jonka jälkeen mentorointia on alettu soveltaa yritysmaailman lisäksi myös muissa 

konteksteissa, kuten korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. (DuBois & Karcher, 

2014; Isotalo, 2010; Juusela et al., 2000; Kupias & Salo, 2014) 

 

3.1.2 Mentoroinnin määritelmä 

 

Mentoroinnin pitkästä historiasta ja käyttötarkoituksen monimuotoisuudesta johtuen 

mentoroinnille ei ole vakiintunut yhtä laajalti käytössä olevaa määritelmää. 

Määritelmät ovat vaihdelleet pitkälti tutkijan edustaman näkökulman ja koulukunnan 

mukaan. Tärkeää on myös huomioida, että mentoroinnin maailmanlaajuisen 
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suosion myötä se jakaantui kahteen näkökulmalliseen leiriin: yhdysvaltalaiseen ja 

eurooppalaiseen. Yhdysvalloissa mentorointia pidetään ennen kaikkea 

urakehityksen edistäjänä rinnastaen mentorointi sponsorisuhteeseen, kun 

Euroopassa puolestaan mentorointi ymmärretään laaja-alaisemmin yksilön 

kehittämismenetelmäksi korostaen mentorointisuhteen erityislaatuisuutta. (Kupias 

& Salo, 2014; Clutterbuck, 2008; Ristikangas et al., 2014) Luonnollisesti 

näkökulmaerot synnyttävät mentoroinnin määritelmän monimuotoisuutta, sillä 

eurooppalainen näkemys mentoroinnista on amerikkalaista lähestymistapaa 

laajempi.  

 

Jacobin (1991) laaja kirjallisuuskatsaus osoittaa, että 1970- ja 1990-lukujen välisenä 

aikana mentorointi on saanut osakseen ainakin 15 erilaista tieteellistä määritelmää 

(Liite 1). Myös Bozeman ja Feeney (2007) sekä Haggard (2011) kollegoineet ovat 

havainnollistaneet artikkelissaan käsitteen määritelmien suurta lukumäärää 

listaamalla useita erilaisia määritelmiä. Lisäksi Bozeman ja Feeney (2007) 

huomauttavat, että useissa tutkimuksissa mentoroinnille ei ole edes onnistuttu 

antamaan määritelmää, mikä lienee varsin harvinaista tieteellisessä tutkimuksessa. 

Mentoroinnin tutkimuksen eurooppalaisena pioneerina pidetty Clutterbuck (2008) 

esittää varsin huomionarvoisen näkemyksen todeten, että mentorointiin ei ole edes 

tarvetta liittää yksiselitteistä määritelmää, sillä mentorointi tulee määritellä 

kontekstista riippuen ja siten se saa erilaisen määritelmän eri konteksteissa. 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa käsitteen määrittely on kuitenkin tärkeässä roolissa. 

Siten vastoin Clutterbuckin (2008) näkemystä, on mentoroinnin yhtäläisen ja 

yleisesti tunnustetun määritelmän puuttuminen nähty ongelmallisena mentoroinnin 

tutkimuskentässä (Haggard et al., 2011; Jacobi, 1991). Mentorointikäsitteen 

kontekstisidonnaisuudesta huolimatta tutkijat ovatkin pyrkineet tunnistamaan eri 

määritelmissä toistuvat yhteiset ominaisuudet. Wanbergin, Welshin ja Hezlettin 

(2003) mukaan yhtäläisen määritelmän puutteen kritisoinnista huolimatta 

kirjallisuudessa on olemassa yhtenäinen yleisen tason määritelmä mentoroinnille, 

jossa esiintyy mentoroinnin yleiset ominaisuudet. Useat koulukunnat ovat yhtä 

mieltä siitä, että mentoroinnissa vanhempi ja kokeneempi henkilö välittää 

henkilökohtaista ja uraan liittyvää tukea nuoremmalle ja vähemmän kokeneelle 
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henkilölle (Haggard et al., 2011; McManus & Russell, 1997). Yleinen määritelmä 

vastaa myös Kramin (1983), mentorointitutkimuksen varhaisimpana pioneerina 

pidetyn henkilön, varhaista määritelmää mentoroinnista. Kramin (1983) mukaan 

mentorointi on yleisesti vanhemman ja nuoremman yksilön tai ikätoverien välinen 

suhde, joka mahdollistaa erilaisia kehityksellisiä tehtäviä.  

 

3.1.3 Mentorointi ja lähikäsitteet 

 

Monissa yhteyksissä ei ole helppoa erottaa mentorointia sen rinnakkaisista 

menetelmistä, sillä mentoroinnissa ja sen lähikäsitteissä on paljon yhtäläisyyksiä. 

Kirjallisuudessa mentoroinnille on esitetty lukuisia lähikäsitteitä, kuten 

valmentaminen, kouluttaminen, training, coaching, sponsorointi, sosialisointi, 

tuutorointi, työnohjaus sekä perehdyttäminen ja mentorointi on rinnastettu jopa 

myös ystävyyssuhteeksi. (Bozeman & Feeney, 2007; D’Abate, Eddy, & 

Tannenbaum, 2003; Douglas & McCauley, 1999; Kupias & Salo, 2014).   

 

Mentorointia ja sen lähikäsitteitä, kuten coachingia ja trainingia pidetään keskeisinä 

kehittämismenetelminä tai kehitys-suhteina, joten menetelmällisestä näkökulmasta 

ne lukeutuvat kehittämismenetelmien käsitteellisen sateenvarjon alle. (D’Abate et 

al., 2003; Douglas & McCauley, 1999) Kehitysmenetelminä niissä on kuitenkin eroja 

muun muassa osallistujien määrässä, suhteen perustassa, suhteen 

tunnistamisessa ja tiedostamisessa, tarpeiden täyttämisessä sekä tiedon 

luonteessa (Bozeman & Feeney, 2007) Taulukko 1 havainnollistaa menetelmien 

eroavaisuuksia mainittujen ominaisuuksien osalta 
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Taulukko 1. Mentorointi ja keskeiset lähikäsitteet (Bozeman & Feeney, 2007) 

 Harjoittelu (Training) 
Sosialisointi 

(Socialization) 
Mentorointi 
(Mentoring) 

Osallistujien 
lukumäärä 

Rajoittamaton 
Riippuvainen 

ryhmän koosta 
Pari (tai joukko 

pareja) 

Suhteen 
perusta 

Auktoriteettiin 
keskittynyt 

Epämuodollinen, 
yleensä edellyttää 
epätasa-arvoista 

tietoa tai 
kokemusta 

Epämuodollinen, 
vaatimuksena 

epätasa-arvoinen 
tieto 

Tunnistaminen/ 
tiedostaminen 

Tunnistaminen ja 
itsetietoisuus 

väistämättömiä 

Ei vaadi 
tunnistamista 

Vaatii tunnistamista 
(molempien 

osapuolien) roolien 
asettamiseksi 

Tarpeiden 
täyttäminen 

Moninainen, mutta 
täytyy sisältää 

organisaatiosta tai 
auktoriteetista 

johdettuja tavoitteita 

Moninainen, mutta 
täytyy sisältää 

ryhmän tarpeita 

Moninainen, mutta 
täytyy palvella 

molemman 
osapuolen tarpeita 

Tiedon 
hyödyntäminen 

Sisältää olennaista, 
edellytettävää tietoa, 

joka kumpuaa 
organisaation 

missiosta, tavoitteista 
tai työn vaatimuksista 

Voi, mutta ei täydy 
palvella työhön 

liittyviä 
ominaisuuksia, 
tiedon tarkoitus 

kehittää ja 
vahvistaa ryhmän 

normeja 

Täytyy olla työn 
kannalta olennaista, 

mutta sisältäen 
osapuolien 

kiinnostuksen 
kohteiden 

näkökulmat 

 

Keskeinen ero mentoroinnin, coachingin ja trainingin vallitsee tiedon luonteessa. 

Trainingissa tieto on luonteeltaan organisaation missiosta, tavoitteista ja työn 

vaatimuksista kumpuavaa. Kyse on pitkälti asiantuntijatiedon ja konkreettisten 

taitojen välittämistä, joka ilmenee koulutuksellisena opastuksena. (Bozeman & 

Feeney, 2007; Kupias & Salo, 2014) Sosialisoinnissa tiedon katsotaan kumpuavan 

organisaatiosta käsin, mutta trainingista poiketen tieto ei ole yhtä asiapitoista vaan 

kyse on pikemminkin normien ja arvojen välittämisestä. Mentoroinnissa tieto on 

luonteeltaan työkeskeistä, mutta se eroaa muista edellä mainituista menetelmistä 

siinä, että tieto on luonteeltaan osapuolien kiinnostuksen kohteista kumpuavaa. 

Mentoroinnissa tiedon tulee palvella molempien osapuolien tarpeita, kun taas 
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trainingissa ja sosialisoinnissa lähtökohta on organisaatiosta johdettujen 

tavoitteiden toteuttamisessa. (Bozeman & Feeney, 2007).  

 

Kaikista lähikäsitteistä coachingia pidetään läheisimpänä menetelmänä 

mentoroinnille, sillä molemmissa on hyvin paljon samoja piirteitä. Molemmat voivat 

tapahtua ohjatusti tai ilman ohjausta, vaatien toiselta osapuolelta kokemusta ja 

voivat olla kestoltaan lyhyitä tai pitkiä. Molempiin menetelmiin liittyy neuvonanto ja 

tavoitelähtöinen työskentely, oppijan halusta lähtevä muutos sekä molemmissa 

pyritään saavuttamaan kasvua. Merkittävin ero mentoroinnin ja coachingin välillä on 

kuitenkin tavoitteiden ja toimintapiirin laajuudessa. Coachingissa keskitytään 

tiettyihin yksilön työn tai elämän osa-alueisiin, kun mentorointi puolestaan ulottuu 

laajemmalle alueelle pyrkien kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja uran edistämiseen. 

(Clutterbuck, 2008; Ristikangas et al., 2014) Mentorointi voi hyvinkin pitää sisällään 

coachingia ja muita lähikäsitteiksi lueteltuja ulottuvuuksia, mutta coaching ei voi 

itsessään olla mentorointia (Clutterbuck, 2008; Kupias & Salo, 2014). 

 

3.1.4 Mentoroinnin muodot ja soveltamisalueet  

 

Mentorointi voi olla epämuodollista tai muodollista, kestoltaan lyhyt- tai pitkäaikaista, 

suunniteltua tai spontaania. Mentorointia voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin, 

erilaisissa konteksteissa ja erilaisten ihmisten keskuudessa. Mentoroinnin 

toteutustapojen yhteydessä puhutaankin mentoroinnin muodoista ja 

soveltamisalueista.  

 

Yleisin tapa on erottaa mentorointi mentorointisuhteen synnyn ja suhteen 

tunnistamisen puolesta muodolliseksi (formal) tai epämuodolliseksi (informal) 

mentoroinniksi. Epämuodollisessa mentoroinnissa mentorointisuhde syntyy 

luonnostaan perustuen molemminpuoliseen samaistumiseen ja kiinnostukseen. 

(Kram, 1985; Ragins, Cotton & Miller, 2000). Varhaisimmat esimerkit mentoroinnista 

lukeutuvat epämuodollisen mentoroinnin piiriin. Muodollisella eli formaalilla 

mentoroinnilla tarkoitetaan yleensä mentorointiohjelman muodossa tapahtuvaa 

mentorointia, ja formaalissa mentoroinnissa mentorointisuhteet syntyvät 

organisaatioiden tai kolmannen osapuolen avustamana, Formaali mentorointi on 
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yleensä suunniteltua ja mentoroinnin kesto on ennalta sovittu, yleensä 

epämuodollista mentoroitia lyhyempi aika kuten vuosi. (Ragins & Cotton, 1999; 

Scandura & Williams, 2004) Siten mentorointiohjelmat ovat oiva esimerkki 

formaalista, muodollisesta mentoroinnista.  

 

Carden (1990) jaottelee mentoroinnin akateemiseksi, ammatilliseksi ja 

organisatoriseksi sen mukaan, missä kontekstissa mentorointi tapahtuu ja mitkä 

ovat mentoroinnin tavoitteet. Akateeminen mentorointi tapahtuu akateemisissa 

ympäristöissä, kuten korkeakouluissa. Ammatillisessa mentoroinnissa tavoitteena 

on ammatillisen kehityksen tukeminen. Organisatorinen mentorointi tapahtuu 

organisaatioiden sisällä eli kyse on perinteisestä työpaikoilla tapahtuvasta 

urakehitystä tukevasta mentoroinnista. Organisaation sisällä tapahtuvassa 

mentoroinnissa osapuolet, mentori ja aktori, työskentelevät samassa 

organisaatiossa. Organisatorisen mentoroinnin vastakohtana voidaan erottaa 

organisaatiorajat ylittävä mentorointi, jossa mentori ja aktori tulevat eri 

organisaatioista. (Carden, 1990) Edellä kuvatun perusteella voidaan kuitenkin 

todeta, että mentoroinnin muotojen erottelu tosistaan on hyvin häilyvä. 

 

3.1.5 Mentoroinnin teoriapohja ja tutkimus 

 

Mentorointi on kiinnostanut tutkijoita 1970-luvulta alkaen ja tuhansia tutkimuksia on 

tehty erilaisin menetelmin sekä erilaisista teoreettisista näkökulmista. Aihe on ollut 

erityisen suosittu tutkimuskohde etenkin opetuksen, johtamisen ja psykologian 

saralla. Tieteellisistä aikakauslehdistä Journal of Vocational Behavior on ollut 

mentorointia käsittelevien artikkelien johtava julkaisija. Pelkästään johtamisen ja 

opetuksen saralla mentoroinnista oli julkaistu kymmenessä vuodessa reilu 500 

tieteellistä artikkelia vuoteen 1997 mennessä. Mentoroinnin pitkä historia huomioon 

ottaen on mielenkiintoista huomata, että suurin osa mentoroinnin tutkimuksesta on 

tehty viimeisten parin vuosikymmenen aikana eli mentoroinnin tutkimus on 

käynnistynyt verrattain myöhään. Kirjallisuudessa puhutaankin eräänlaisesta 

tutkimuspiikistä, joka on havaittavissa tutkimusten määrän radikaalina kasvuna 

kuluneiden vuosikymmenten aikana. (Allen et al., 2008; Allen & Johnston, 1997; 
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Bozeman & Feeney, 2007; Chao, 1997; Chao, Walz & Gardner, 1992; Haggard et 

al., 2011; Kammeyer-Mueller & Judge, 2007)  

 

Mentoroinnin osalta on vaikeaa nimetä yksittäistä tutkijaa, työtä tai tutkimusta, josta 

tutkimusperinne olisi saanut alkunsa. Varhaisimpina mentorointia käsittelevinä 

julkaisuina on pidetty Kanterin (1977) kirjaa Men and Women of the Corporation ja 

Rochesin (1979) Much Ado about Mentors Harvard Business Review:ssa julkaistua 

artikkelia, joissa molemmissa tarkasteltiin mentoroinnin yhteyttä liiketoiminnassa 

saavutettuun menestykseen (Jacobi, 1991). Näiden joukkoon voidaan myös lisätä 

Levinsonin kollegoineen (1978) julkaisema teos The Seasons of a Man’s Life, jossa 

tarkastellaan mentoroinnin vaikutuksia ihmisen kehittymiselle (Ragins & Kram, 

2007). Kramin (1983) artikkelia pidetään myös yhtenä keskeisimmistä 

yritysmaailman kontekstiin keskittyneistä mentoroinnin tutkimuksista. Kramin 

katsotaan luoneen mentoroinnin varhaisen teoreettisen kivijalan ja sen johdosta 

hänen työnsä mentoroinnin tutkimuksessa ovat saavuttaneet eräänlaisen 

klassikkona pidetyn aseman. (Bozeman & Feeney, 2007; Jacobi, 1991; Kammeyer-

Mueller & Judge, 2007; Ragins & Kram, 2007; Ristikangas et al., 2014). Kramin 

(1983) artikkeli on yhä edelleen eniten viitattu ja lainattu tieteellinen artikkeli 

mentoroinnin saralla (Bozeman & Feeney, 2007).  

 

Varhaisimmat tutkimukset, kuten kaikki edellä mainitut mentoroinnin pioneerin 

aseman saavuttaneet teokset, ovat lähestyneet mentorointia yritysmaailman 

näkökulmasta ja yhä edelleen se on mentoroinnin tutkimuksissa 

valtavirtanäkökulma. Tärkeää on myös huomioida, että suuri osa mentoroinnin 

tutkimuksista perustuu epämuodollisten mentorointisuhteiden tarkasteluun ja 

tarkastelun kohteena on usein ollut yksittäinen kahden henkilön välinen 

mentorointisuhde. (Allen et al., 1997; Bozeman & Feeney 2007; Jacobi, 1991; 

Kammeyer-Mueller & Judge, 2007; Parise & Forret, 2007)   

 

Suurin osa tutkimuksista on keskittynyt tarkastelemaan mentoroinnin vaikutuksia 

työhön, uraan sekä työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen ja mentoroinnin 

organisationaalisiin hyötyihin (Allen et al., 1997; Ghosh & Reio, 2013; Kammeyer-

Mueller & Judge, 2007)  Bozeman ja Feeney (2007) ovat artikkelissaan 



29 
 

summanneet yhteen mentoroinnista tehtyä aiempaa tutkimusta todeten, että 

keskeisin lähestymistapa on ollut mentoroinnin hyötyjen tarkastelu yksilöiden 

työurille (Esim. Allen et al., 2004; Dirsmith & Covaleski, 1985; Fagenson, 1989; 

Godshalk & Sosik, 2003; Noe, 1988). Toisena keskeisenä lähestymistapana on ollut 

tarkastella organisaatioita ja kuinka ne voivat hyötyä tai kehittää suorituskykyään 

mentoroinnin avulla. (Esim. Payne & Huffman, 2005; Singh, Bains, & Vinnicombe, 

2002; Wilson & Elman, 1990) (Bozeman ja Feeney, 2007).  

 

Myös Allen et al. (2008) hahmottelivat kirjallisuuskatsauksessaan aiempien 

tutkimusten keskeisimpiä sisältöjä tunnistaen kuusi keskeistä kategoriaa. 

Mentoroinnin lopputulemien (outcomes) eli vaikutusten tarkastelu on ollut kaikkein 

yleisintä ja mentoroinnin hyödyt ovat olleet keskiössä. Toinen yleinen näkökulma on 

ollut mentoroinnin ennustajien (predictors) tarkastelu, kuten esimerkiksi osapuolien 

persoonallisuuden vaikutuksen tutkiminen. Tutkimuksia on myös tehty tarkastellen 

ennustajia ja lopputulemia yhdessä. Neljäntenä kategoriana havaittiin mentoroinnin 

mittaamiseen kehittämiseen keskittyneet tutkimukset ja tällaisissa tutkimuksissa 

päätarkoitus on ollut testata ja kehittää mentoroinnin avaintekijöitä, kuten 

mentoroinnin funktioita. Viidentenä kategoriana tunnistettiin mentoroinnin 

kirjallisuuskatsaukset, joissa tiivistetään aiempaa tutkimusta mentoroinnista, ja 

kuudes kategoria kattaa teorian kehittämiseen suuntautuvat tutkimukset. (Allen et 

al., 2008) Vastaavanlaisen kuvauksen ovat laatineet myös Haggart kollegoineen 

(2011) tiivistäen kirjallisuuskatsauksessaan mentorointitutkimuksen keskeisimpiä 

teemoja viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Aikajana keskeisistä aiheista ja kehityksestä mentoroinnin 

tutkimuksessa vuosina 1980-2009 (Mukaillen Haggard et al., 2011) 

1980-1989 

Mentoroinnin käsite ja avain ulottuvuudet 

Mentoroinnin yhteys aktorin urahyötyihin 

Keskiössä aktorin näkökulma 

1989-1995 

Parittainen tarkastelu: sukupuoli ja rotu 

Aktorin persoonallisuus 

Työnjohdollinen mentorointi 

1995-1999 

Mentoroinnin vaiheet 

Mentorointisuhteiden päättyminen 

Mentorin sukupuolen ja aseman vaikutus 

Aktoreihin kohdistuvien hyötyjen laajentaminen 

1999-2004 

Negatiiviset kokemukset mentoroinnista ja siihen johtava käyttäytyminen 

Mentoriparin valinta 

Mentorointisuhteen laatu: mentori-aktori -parien samanlaisuus ja muut 

ominaisuudet 

2004-2009 

Formaali mentorointi ja onnistuneen ohjelman ominaispiirteet 

Mentoroinnin lopputulokseen vaikuttavat tekijät 

Kehitykselliset verkostot/vertaismentorointi 

E-mentorointi 

 

Mentorointisuhteen osapuolista aktori on saanut kirjallisuudessa ja tieteellisessä 

tutkimuksessa keskeisen aseman, sillä mentoroinnin on katsottu hyödyttävän ennen 

kaikkea mentoroitavaa osapuolta. Mentoreihin kohdistunut tutkimus on jäänyt 

selvästi pienempään rooliin ja siten mentorien hyötyminen mentoroinnista on jäänyt 

vähemmälle huomiolle, vaikka jo varhaisimmissa tutkimuksissa tunnustettiinkin 

myös mentoreiden hyötyvän mentoroinnista. (Allen et al., 2008; Allen et al., 1997; 

Eby et al., 2010; Ghosh & Reio, 2013) Lisäksi valtaosa mentoroinnin tutkimuksesta 

on keskittynyt pitkälti Yhdysvaltoihin (Allen et al., 2008; Clutterbuck, 2008) eli 

mentoroinnin tutkimusperinteessä vallitsee yhdysvaltalainen, urakeskeinen ja 

suhteen hierarkkisuutta korostava lähestymistapa mentorointiin. 

 

Mentoroinnin tieteellisen tutkimuksen saralla ollaan hyvin yksimielisiä siitä, että 

mentorointia kohtaan koetusta runsaasta mielenkiinnosta huolimatta mentoroinnin 
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teoriapohja on jäänyt hataraksi ja mentoroinnin tutkimuksen koetaan olevan vailla 

yhtenäistä mallia tai viitekehystä. Mentoroinnin olemassa olevan tutkimuksen ja 

teoriapohjan koetaan olevan vaikeuksissa vastaamaan perustavanlaatuisiin 

kysymyksiin. (Allen et al., 2008; Bozeman & Feeney, 2007; Burke & McKeen, 1997; 

Bozeman & Feeney, 2007) Mentorointi nähdään silmiinpistävänä esimerkkinä 

aiheesta, joka on selkeästi tärkeä mutta teorian kehitys on vielä vaiheessa. Tällä 

hetkellä mentoroinnin teorian muodostaa mentoroinnin osa-alueiden hajanaisten 

tutkimusten kokonaisuus ja varhaisimmat tutkimukset (Esim. Kram, 1983) ovat 

ikään kuin liima, joka pitää moninaisia teoreettisia palasia yhdessä. Syinä 

mentoroinnin teorian vaillinaisuuteen ei suinkaan pidetä eri koulukuntien 

mielenkiinnon puutetta aihetta kohtaan tai julkaistujen tutkimusten vajetta, vaan 

syynä nähdään ennen kaikkea tutkimuskirjallisuuden ja teoreettisten näkökulmien 

sirpaloituminen. Syitä voidaan hakea myös mentoroinnin tutkimuksen myöhäisestä 

aloitusajankohdasta, sillä tutkimus tuoreella tutkimusalueella on yleensä aluksi 

pirstaloitunutta (Chao, 1997).  

 

3.2 Mentorointisuhde 

 

Mentorointia voidaan luonnehtia kahden kaupaksi ja se on mielletty ennen kaikkea 

kahden yksilön väliseksi suhteeksi. Mentorointisuhteissa on kyse yksilöllisistä 

suhteista, mutta mentorointisuhteita voidaan myös määritellä yhteisten teoreettisten 

mallien avulla. Mentorointisuhteen keskiössä ovat suhteen osapuolet, jotka toimivat 

tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Mentorointisuhteeseen katsotaan liittyvän 

erilaisia tehtäviä, joita nimitetään myös mentoroinnin funktioiksi. Mentoroinnin 

etenemistä ja suhteen muotoutumista on myös pyritty havainnollistamaan 

vaiheittaisen mallin avulla.  

 

3.2.1 Mentoroinnin osapuolet 

 

Mentoroinnin osapuolina on pidetty mentoria ja aktoria, mutta osapuolia on myös 

nimitetty kirjallisuudessa lukuisilla eri termeillä ja mentoroinnin määritelmän tavoin 

osapuolista etenkin mentori on saanut kirjavia kuvauksia. Kramin (1985) mukaan 

mentori tarkoittaakin arkikielessä eri ihmisille hyvin erilaisia asioita. Haggardin et al. 
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(2011) melko tuoreessa tutkimuksessa on löydetty 40 erilaista mentorin 

määritelmää, joita on käytetty eri koulukuntien keskuudessa vuoteen 1980 

mennessä. Scanduran & Raginsin (1993) sekä Mullen ja Noen (1999) mukaan osa 

määritelmistä on hyvin yleisellä tasolla kuvaillen kuka ja mitä mentori on ja toiset 

määritelmät taas ovat hyvinkin yksityiskohtaisia kuvaillen edellä mainittujen lisäksi 

myös, kuinka ja miksi mentorit toimivat.  

 

Yleisen käsityksen mukaan mentori on mentorointisuhteen osapuoli, jolla on aktoria 

enemmän kokemusta ja tietoa. Mentori on siten yleensä aktoria vanhempi henkilö, 

jolle on kertynyt mentorointisuhteen osapuolista runsaammin työ- ja 

elämänkokemusta. Mentori voi olla ammatilliselta titteliltään pomo, johtaja ja 

valvoja, mutta yleensä mentori ei ole osallisena päivittäisessä muodollisessa 

valvontasuhteessa. Mentori siis mielletään yleisesti esimies-alaissuhteen 

ulkopuolella olevaksi henkilöksi. (Allen et al., 1997; Chao, 1997; Dreher & Cox; 

1996; Juusela et al., 2000; Kammeyer-Mueller & Judge, 2007; Ragins & Cotton, 

1999; Ristikangas et al., 2014) 

 

Suomalaisessa mentorointia käsittelevässä kirjallisuudessa mentoria on nimitetty 

muun muassa neuvonantajaksi, uskotuksi ja opastajaksi (Juusela et al., 2000; 

Kupias & Salo, 2014). Jo mentoroinnin varhaisessa kirjallisuudessa mentori on 

nähty useassa roolissa: opettajana, sponsorina, oppaana, roolimallina, ohjaajana ja 

tukijana (Levinson et al., 1978). Mentorilla on siis yhtä aikaa useita rooleja, jotka 

ilmenevät mentorointisuhteessa tilanteesta ja aktorin tarpeista riippuen hyvin 

vaihtelevasti. Mentorointisuhteen nuorempaa tai kokemattomampaa osapuolta 

kuvaavana terminä aktori on vakiintunut yleiskäsite mentoroitavalle osapuolelle. 

Aktoria on kuitenkin nimitetty myös termeillä mentoroitava, protégé ja mentee. 

(Ristikangas et al., 2014). 

 

3.2.2 Mentoroinnin funktiot  

 

Yleisesti on tunnustettu, että aktorit saavat mentorointisuhteessa kahdentyyppistä 

tukea mentoreiltaan: uraan liittyvää ja psykososiaalista. Näitä kahta Kramin (1980; 

1983) tutkimuksiin pohjautuvia dimensiota nimitetään kirjallisuudessa sekä 
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mentoroinnin tehtäviksi, että funktioiksi eli toiminnoiksi. Ulottuvuuksista käytetään 

joissain yhteyksissä myös nimeä uramentorointi ja psykososiaalinen mentorointi. 

(Allen et al., 2008; Eby, 1997; Kram, 1983; Noe, 1988; Ragins & McFarlin, 1990) 

Mentoroinnin uratehtäviä nimitetään myös instrumentaaliseksi tueksi ja 

psykososiaalisia tehtäviä emotionaaliseksi tai sisäsyntyiseksi tueksi korostaen 

mentoroinnin merkitystä sekä ammatilliselle että henkilökohtaiselle kasvulle (Eby, 

1997; Higgins & Kram, 2001; Olian et al., 1988).  

 

Molemmat funktiot pitävät sisällään useita erilaisia alakategorioita, joita on 

tunnistettu tieteellisessä kirjallisuudessa hyvin kirjava joukko. Nimensä mukaisesti 

uratehtävien kategoria sisältää mentorin toimia, jotka ovat keskeisessä asemassa 

aktorin urakehityksen kannalta. Psykososiaalisten tehtävien katsotaan hyödyttävän 

aktorin henkilökohtaista kasvua tukien muun muassa aktorin itsearvostusta ja 

ammatillisen identiteetin kehitystä.  (Chao, 1997; Eby et al., 2010; Higgins & Kram, 

2001; Kram, 1983) Mentoroinnin tehtävät voidaan myös mieltää mentorin eri 

rooleiksi (Ghosh & Reio, 2013; Jacobi, 1991). Taulukko 3 havainnollistaa 

mentoroinnin funktioita ja niiden alakategorioita pohjautuen Kramin (1983) 

varhaiseen tutkimukseen.  

 

Taulukko 3. Mentoroinnin ura- ja psykososiaaliset tehtävät (Kram, 1983) 

Uratehtävät Psykososiaaliset tehtävät 

Sponsorointi (Rahallinen tuki) 

Näkyvyys ja esille tuominen 

Coaching (Valmennus) 

Suojelu 

Haastavat tehtävät 

Roolimallina toimiminen 

Hyväksyntä ja vahvistaminen 

Neuvonta 

Ystävyys 

 

Myöhemmin useat tutkijat kokivat kahden funktion jaottelun riittämättömänä 

kuvaamaan mentorointisuhteessa tapahtuvia toimintoja. Sen johdosta monet ovat 

nostaneet roolimallina toimimisen kolmanneksi erilliseksi funktioksi uratehtävien ja 

psykososiaalisten tehtävien rinnalle. Kolmatta funktiota on myös perusteltu sillä, että 

roolimallina toimiminen on niin keskeisessä osassa mentorointisuhdetta, joten sen 
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ei katsota kuuluvan psykososiaalisten tehtävien alle. Nykyisin kolmen funktion malli 

on yleisesti käytetty mentoroinnin tutkimuksissa, sillä sen koetaan kuvaavan 

paremmin mentorointisuhteen ominaisuuksia. (Allen et al., 2004; Ghosh & Reio, 

2013; Jacobi, 1991; Olian et al., 1988; Scandura, 1992; Scandura & Ragins, 1993) 

Kramin (1983) alkuperäinen mallia on myös kritisoitu hyvin suppeaksi tehtäväkirjon 

osalta ja tästä johtuen myöhemmissä tutkimuksissa on pyritty tunnistamaan 

laajempi kirjo yksittäisiä tehtäviä. Jacob (1991) kokosi kirjallisuuskatsauksessaan 

yhteen kattavan joukon mentoroinnin yksittäisiä tehtäviä ja kuvaus on yksi 

kattavimmista tehtävien määrän osalta. Jacobin (1991) mukaan mentoroinnin 

tehtävät vaikuttavat mentoroinnin lopputulokseen siten, että runsaampi tehtävien 

kirjo johtaa parempiin tuloksiin (Kuvio 3) 

 

 

Kuvio 3. Kuvaus mentoroinnin tehtävistä (Mukaillen Jacobi, 1991) 

 

Mentoroinnin tehtävien kuvaamiseen ja jaotteluun näyttää vaikuttavan myös se, 

minkä muotoisesta mentoroinnista on kyse. Crisp (2009) on tutkinut opiskelijoihin 



35 
 

kohdistunutta mentorointia ja hänen tutkimuksensa osoittaa, että opiskelijoiden 

mentorointiin kohdistuneissa tutkimuksissa mentoroinnissa on havaittu olevan neljä 

funktiota: psykologiset ja emotionaaliset tehtävät, tutkintoon ja uraan liittyvät 

tehtävät, akateemisen aihepiirin tietoon liittyvä tuki ja viimeisenä tehtäväkategoriana 

roolimallina toimiminen. 

 

Psykologiseen ja emotionaaliseen tukeen liittyy runsas määrä yksittäisiä tehtäviä, 

kuten kuunteleminen, moraalinen ja emotionaalinen tukeminen, ongelmien 

tunnistaminen, rohkaisu sekä tukea antavan suhteen ylläpito, jossa vallitsee 

yhteinen ymmärrys mentorin ja opiskelijan välillä. Tutkintoon ja uraan liittyvä tuki 

kattaa mentorin taholta opiskelijan vahvuuksien, heikkouksien ja kyvykkyyksien 

arvioiminen, avustaminen ura- ja opiskelutavoitteiden asettamisessa sekä 

päätöksenteossa. Akateemisen aihepiirin tietoon liittyvällä tuella tarkoitetaan 

puolestaan opettamista, arvioimista ja opiskelijan haastamista akateemisesti. 

Viimeisenä kategoriana roolimallina toimimiseen liitetään mentorin oman tarinan 

esiintuominen, mikä tarkoittaa mahdollisuutta oppia mentorilta mentorin 

menneisyydestä ja tästä hetkestä, virheistä ja onnistumisista, kokemuksien ja 

tunteiden jakamisen kautta. (Crisp, 2009) 

 

Eby (1997) puolestaan tarkastelee mentoroinnin tehtävien kahden kategorian kautta 

jaotellen mentoroinnin tavoitteet työtaitoihin (job related skills) ja urataitoihin (career 

related skills) liittyvään tukeen. Työtaitoihin liittyvä tuki liittyy urataitoja 

konkreettisemmin aktorin ammattialaan ja kategoria voidaan rinnastaa 

työelämäorientaation ulottuvuuksista työelämätietojen ja -taitojen kategoriaan 

liittyviksi, erityisesti alakohtaisiin (field-specific) taitoihin. Toisaalta työtaitojen 

kategoria pitää sisällään myös työllistymisvalmiuksia tukevia tehtäviä, kuten 

uramahdollisuuksista keskustelua. Urataitoihin liittyvä tuki voidaan puolestaan 

rinnastaa työllistymisvalmiuksia tukeviin tehtäviin, mutta toisaalta se myös sisältää 

työelämäsuhdetta ja työelämätietojen ja -taitojen kehitystä palvelevaa tukea. 

Taulukko 4 havainnollistaa kategorioita ja niiden alle sijoittuvien tehtävien runsautta.  
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Taulukko 4. Työtaitoihin ja urataitoihin liittyvä tuki (Mukaillen Eby, 1997) 

Työtaitoihin liittyvä tuki Urataitoihin liittyvä tuki 

 Aktorin työtehtävien ja työnvaatimusten 

selkeyttäminen 

 Työsuoriutumisen tehokkuuden 

parantaminen 

 Työn eduista ja mahdollisuuksista 

keskusteleminen 

 Tuki ja sponsorointi aktorin 

pyrkimyksille edetä organisaatiossa 

 Neuvonta ja tuki organisaation 

poliittisessa ilmapiirissä luovimiseen 

 Tiedon tarjoaminen 

uramahdollisuuksista organisaatiossa 

 Haastavien tehtävien tarjoaminen 

vahvistaen työtaitoja 

 Aktorille tarjottava suojelu uraa 

heikentäviltä tilanteilta 

 Aktorin julkisuuden ja näkyvyyden 

lisääminen organisaation johdolle 

 Aktorin rohkaiseminen kokeilemaan 

uusia tapoja lähestyä organisaation 

työtehtäviä 

 Työhön liittyvien tietojen ja taitojen 

jakaminen, joiden hallitseminen on 

keskeistä organisaatiolle 

 Uramahdollisuuksista ja dilemmoista 

keskustelu 

 Uusien kompetenssien ja taitojen laajan 

repertuaarin kehittämiseen tähtäävien 

tehtävien tarjoaminen 

 Jatkuvaan oppimiseen ja uusiin 

kokemuksiin rohkaiseminen 

 Rohkaisu monipuolisten verkostojen 

kehittämiseen sekä organisaation 

sisällä, että ulkopuolella 

 Rohkaisu alan muutosten ja kehityksen 

seuraamiseen 

 Organisaation sisä- ja ulkopuolella 

vaikuttavien realiteettien kertominen 

(esim. työsuhteen varmuus jne.) 

 Aktorin työmarkkina-arvoa vahvistavan 

urasuunnittelun konsultointi 

 Neuvonta, kuinka tavoittaa tietoa 

organisaation sisäisistä ja ulkoisista 

uramahdollisuuksista 

 Aktorin rohkaisu kehittämään 

organisaation sisäistä ja ulkoista 

mainetta 

 Aktorin esittely organisaation 

ulkopuolisille kontakteille 

 Rohkaisu vaikuttamaan omalla 

ammattialalla 

 Keskustelu aktorin vaihtoehtoisista 

uramahdollisuuksista 

 Tiedottaminen vireillä olevista 

muutoksista organisaatiossa, jotta 

aktori voi valmistautua tarvittaessa 

lähtemään organisaatiosta 

 

Mentorointisuhteissa esiintyviä toimintoja on pyritty mittaamaan ja funktioiden 

esiintymisen mittaamiseen kehiteltiin välineitä, kuten kyselylomakkeita, jo 

varhaisessa vaiheessa (Esim. Noe, 1988; Ragins & McFarlin, 1990; Scandura & 

Ragins, 1993). Funktioiden tunnistamisen lisäksi tutkimusperinteessä ollaan myös 

oltu kiinnostuneita siitä, mitkä funktiot johtavat parhaaseen lopputulokseen tulosten 

ollessa kuitenkin varsin ristiriitaisia. Tehtävien määrän osalta ollaan tultu siihen 

lopputulokseen, että suurempi tehtävien määrä, sisältäen tasapuolisesti sekä ura- 

että psykososiaalisen funktion tehtäviä, on yhteydessä positiivisempiin 
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lopputulemiin mentorointisuhteessa verrattuna mentorointisuhteisiin, joissa 

funktioita esiintyy vähemmän tai epätasapuolisesti vain toisesta kategoriasta. 

Mentoroinnissa päästään siis parempaan lopputulokseen, mikäli 

mentorointisuhteessa vallitsee tasapuolisesti sekä ura- että psykososiaalisia 

tehtäviä. (Allen et al., 2004; Chao, et al., 1992; Scandura, 1992; Orpen, 1995).  

 

3.2.3 Mentorointisuhteen vaiheet 

 

Kram (1983) esitti teorian mentorointisuhteen vaiheista, ja tätä teoriaa on käytetty 

tähän päivään asti kuvaamaan mentoroinnin vaiheittaista kulkua. Kram (1983) on 

määrittänyt tutkimuksessaan neljä erillistä mentoroinnin vaihetta: lähentymis- 

(Initiation), kehittämis- (Cultivation), irtautumis- (Separation) ja 

uudelleenmäärittelyvaihe (Redefinition). Käsitteellinen malli ammensi teoriapohjaa 

ihmisen kehityspsykologiasta, kuten Eriksonin teoriasta, sillä esimerkiksi 

lähentymisvaihetta pidetään yhtenä varhaisen aikuisuuden kehitystehtävistä, ja 

mentoroinnilla katsottiin voitavan tukea nuoren aikuisen kehitystä (Kram, 1983; 

Levinson et al., 1978). 

 

Lähentymisvaiheessa mentorointisuhteen osapuolet tulevat osaksi 

mentorointisuhdetta siten, että mentori ja aktori aloittavat toisiinsa tutustumisen. 

Kyse on siis mentoroinnin aloitusvaiheesta, jonka katsotaan kestävän kuudesta 

kuukaudesta vuoteen. Vaihetta leimaavat osapuolten fantasiat ja odotukset, joita 

mentori ja aktori asettavat mentorointisuhteelle. Samalla osapuolet tulevat myös 

tietoisiksi tekojen ja käyttäytymisen kautta toistensa odotuksista. Luottamus alkaa 

pikkuhiljaa rakentua ja aktori kokee ihailua mentoriaan kohtaan mentorin asettuessa 

roolimallin asemaan. (Chao, 1997; Kram, 1983) 

 

Kehittämisvaiheessa osapuolet oppivat tuntemaan toistensa kyvykkyydet, ja tätä 

kahdesta viiteen vuotta kestävää vaihetta pidetään mentorointisuhteen hyötyjen 

optimoinnin ajanjaksona. Kyseisenä ajanjaksona mentorointisuhteessa esiintyy 

laajamittaisimmin uraan ja psykososiaaliseen tukeen liittyviä tehtäviä. Mentori toimii 

aktiivisesti useammassa roolissa mahdollistaen aktorin kehityksen, molemmat 

osapuolet kokevat hyötyvänsä ja osapuolien välinen suhde lujittuu. 
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Kehittämisvaihetta seuraa irtautumisvaihe, joka kestää kuudesta kuukaudesta 

pariin vuoteen ja jonka aikana osapuolien välillä tapahtuu rakenteellinen tai 

psykologinen irtautuminen. Irtautuminen voi olla kummasta tahansa osapuolesta 

lähtöisin, kuten mentori esimerkiksi siirtyy toiseen organisaatioon tai uuteen työhön, 

fyysinen välimatka kasvaa liian suureksi tai jompi kumpi osapuolista ei enää koe 

mentorointia tarpeelliseksi. Mentorin antama tuki ja mentoroinnin tehtävät 

vähenevät ja aktori siirtyy toimimaan itsenäisemmin. Vaihe voi olla jommalle 

kummalle osapuolelle tai jopa molemmille emotionaalisesti kuormittava, sillä 

vaiheeseen liittyy paljon negatiivisia tunteita, kuten pelkoa ja menettämisen 

tunnetta. (Chao, 1997; Kram, 1983) 

 

Viimeinen eli uudelleenmäärittelyvaihe päättää mentorointisuhteen ja vaihe kestää 

määrittelemättömän ajan (Chao, 1997). Uudelleenmäärittelyvaiheessa nimensä 

mukaisesti määritellään osapuolien välinen suhde uudelleen. Usein suhde 

muotoutuu ystävyydeksi tai kollegiaaliseksi suhteeksi tai päättyy kokonaan. 

Yhteydenpito voi jatkua säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, mutta kyseessä ei ole 

enää varsinainen mentorointisuhde. (Chao, 1997; Kram, 1983; 1985). Vaiheita 

leimaavat erilaiset kehitykselliset funktiot, sillä Kramin (1983) mukaan uratehtävät 

liittyvät vahvasti ensimmäiseen vaiheeseen, psykososiaaliset tehtävät korostuvat 

kehittämisvaiheessa ja molempien tehtävien merkitys vähenee viimeisissä 

vaiheissa. Myös (Chao, 1997) huomasi tutkimuksessaan, että lähentymisvaiheessa 

on muihin vaiheisiin verrattuna kaikista vähiten läsnä sekä uraan liittyviä, että 

psykososiaalisia tehtäviä. Uratehtävät ovat siten läsnä ennen henkilökohtaisempia, 

psykososiaalisia tehtäviä. Mentorointisuhteen edetessä ja luottamuksen syntyessä 

myös psykologiset tehtävät astuvat kehiin.  

 

Mentoroinnin vaiheittaiseen malliin liittyy kuitenkin paljon heikkouksia, sillä 

ensinnäkin vaiheet ovat jääneet tutkimusperinteessä hyvin vähäiselle huomiolle, 

mistä kertoo se, että yhä edelleen Kramin (1985) esittämä vaiheteoria on ainoa 

mentoroinnin vaiheita kuvaileva teoria. Mentoroinnin vaiheiden tutkimus on myös 

puutteellista siltä osin, että sitä ei ole tutkittu pitkittäistä tutkimusastelemaa 

hyödyntäen. Tärkeää on myös huomioida, että Kram hahmotteli vaiheet pohjaten 

tutkimuksensa epäformaaliin mentorointiin ja tästä johtuen vaiheiden kestot ovat 
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hyvin pitkiä verrattuna formaaliin mentorointiin, jossa mentorointisuhteet ovat 

huomattavasti lyhyempiä.  (Allen et al., 2008). Malli on myös rajoittunut siltä osin, 

että se kytketään mentoroinnin tehtävien osalta pelkästään ura- ja psykologisiin 

tehtäviin. 

 

3.2.4 Mentoroinnin hyödyt 

 

Mentoroinnin osalta ollaan hyvin yksimielisiä siitä, että mentoroinnilla voidaan 

saavuttaa lukuisia hyötyjä sekä aktorin että mentorin näkökulmista. Kuten jo 

mentoroinnin teoriaa ja tutkimusta käsittelevässä kappaleessa todettiin, on 

mentoroinnin lopputulemat ja etenkin aktoriin kohdistuvat hyödyt olleet keskeisinä 

tutkimuksen kohteina. Mentorointi onkin liitetty useisiin käyttäytymiseen, asenteisiin 

ja uraan liittyviin vaikutuksiin, mutta myös terveydellisiin ja motivaatioon liittyviin 

hyötyihin. (Allen et al., 2004; Cohen, 1995, Eby, et al., 2008; Ghosh & Reio, 2013) 

Joissakin tutkimuksissa on myös havaittu, että mentoroinnin eri funktiot ovat 

eritavoin yhteydessä mentoroinnin vaikutuksiin (Allen et al., 2004; Ragins & Kram, 

2007). 

 

Perinteisesti mentoroinnilla on katsottu olevan positiivisia vaikutuksia etenkin 

aktorin työhön ja uraan. Jo mentoroinnin varhaisimmissa tutkimuksissa havaittiin, 

että mentoroinnilla on voimakas vaikutus organisationaalisessa ympäristössä 

onnistumiseen (Kram, 1983; Levinson et al., 1978; Roche, 1979). Myöhemmin 

lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että aktorit saavat merkittäviä urahyötyjä 

mentoroinnista, kuten korkeampia kokonaisansioita ja uratyytyväisyyttä. 

Mentoroinnilla on myös katsottu olevan positiivisia vaikutuksia työssä 

suoriutumiseen ja uralla etenemiseen. Edellä mainitut tutkimustulokset on saatu 

vertailemalla mentoroitavia henkilöihin, jotka eivät ole osallistuneet mentorointiin. 

(Allen et al., 2004; Chao et al., 1992; Ragins & Cotton, 1999; Scandura, 1992; 

Scandura & Williams, 2004)  

 

Aktorin kokemat uraan liittyvät hyödyt voidaan jaotella tarkemmin subjektiivisiin ja 

objektiivisiin hyötyihin niiden luonteen perusteella. Objektiivisina hyötyinä pidetään 

palkkaan ja ylenemismahdollisuuksiin liittyviä hyötyjä, kun taas subjektiiviset hyödyt 
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ovat aineettomia hyötyjä, kuten työ- ja uratyytyväisyys, organisationaalinen 

sitoutuminen ja muut subjektiivisesti mitattavat kokemukset työstä. (Chun, Sosik & 

Yun, 2012; Ghosh & Reio, 2013; Eby et al., 2006) Objektiiviset hyödyt liitetään 

erityisesti mentoroinnin uratehtäviin, ja psykososiaalisten tehtävien on puolestaan 

katsottu ennustavan vahvemmin subjektiivisia hyötyjä. (Allen et al., 2004).  

 

Käyttäytymiseen liittyvinä positiivisina vaikutuksina pidetään toivottujen 

käyttäytymismallien lisääntymistä ja epätoivottujen käyttäytymismallien 

vähenemistä. Tästä näkökulmasta formaalien mentorointiohjelmien on katsottu 

hyödyttävän etenkin riskiryhmiin kuuluvia, kuten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 

Asenteellisiksi vaikutuksiksi mielletään aktorin asenteissa tapahtuvia positiivisia 

muutoksia ja mentoroinnin on osoitettu edistävän muun muassa aktorin 

psykologista kiinnittymistä yhteisöön, kuten yliopistoon tai organisaatioon. (Chao et 

al., 1992; Eby et al., 2008) Työelämäorientaation ulottuvuuksista työelämäsuhde 

edustaa asenteellista puolta, joten mentoroinnilla voidaan olettaa olevan vaikutusta 

myös työelämäsuhteeseen. Mentoroinnin terveydellisinä hyötyinä pidetään aktorin 

mielentasolla tapahtuvia positiivisia vaikutuksia, kuten itsetuntemuksen ja 

itseluottamuksen lisääntymistä. Motivaation näkökulmasta mentoroinnin on 

osoitettu auttavan aktoria tunnistamaan mahdollisuuksia, asettamaan tavoitteita ja 

sitoutumaan niihin. (Eby et al., 2008) Edellä kuvatut osa-alueet liittyvät vahvasti 

työelämäorientaation ulottuvuuksista työllistymisvalmiuksiin, joten tämän pohjalta 

voidaan olettaa, että mentoroinnilla voidaan edistää työllistymisvalmiuksia.  

 

Mentoroinnin hyötyjä on tutkittu myös opiskelija-aineistoilla ja tutkimuksissa on 

havaittu useita positiivisia lopputulemia. Mentoroinnin on havaittu muun muassa 

parantavan mentoointiin osallistuneiden opiskelijoiden opiskelusuoritusta ja 

akateemista menestystä, kehittävän spesifejä sekä älyllisen ja kriittisen ajattelun 

taitoja, parantavan opiskelijan itseluottamusta, opettanut opiskelijaa havaitsemaan 

uusia kyvykkyyksiä, mahdollistanut itsensä toteuttamista, selkiyttänyt tulevaisuuden 

odotuksia ja tavoitteita sekä kasvattanut opiskelijan sinnikkyyttä. (Crisp, 2009; 

Jacobi, 1991) Tärkeää on kuitenkin huomata, että kaikki listatut mentoroinnin hyödyt 

eivät toteudu kaikkien aktoreiden osalta, vaan listaus on lähinnä yleisellä tasolla. 
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Jacobi (1991) toteaakin, että mentoroinnin tavoitteiden ja päämäärien vaihdellessa 

myös mentoroinnista saatavat hyödyt vaihtelevat.  

 

Aktoreiden tavoin myös mentoreiden on todettu hyötyvän mentorointisuhteesta ja 

mentorina toimimisesta. Jo Levinsonin (1978) kollegoideen on todennut, että 

mentorina toimiessaan mentori voi kokea olevansa aikaansaava ja uudistunut 

kokien tyytyväisyyden tunteita. Mentoreiden kokemat hyödyt eivät välttämättä ole 

yhtä suoraviivaisia kuin edellä kuvatut aktoreihin liitetyt hyödyt, sillä mentoreihin 

kohdistuvat vaikutukset syntyvät välillisesti mentorina toimimisen kautta. Välilliset 

vaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin aktoreiden kokemat urahyödyt, kuten 

työtyytyväisyys ja uralla eteneminen. Mentori voi kokea ylipäänsä tyytyväisyyttä 

voidessaan tukea ja auttaa aktoria, mikä puolestaan johtaa palkitseviin kokemuksiin 

vahvistaen mentorin kyvykkyyden tunnetta. (Allen et al., 1997; Parise & Forret, 

2007; Smith, 1990) Mentori voi myös saavuttaa arvostusta kollegoiden ja esimiesten 

silmissä saaden osakseen tunnustusta (Allen et al., 1997; Hunt & Michael, 1983; 

Kram, 1980; Kram, 1985; Ragins & Scandura, 1999). 

 

Yksittäisistä taidoista mentoroinnin on uskottu vaikuttavan positiivisesti mentorin 

vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittymiseen (Smith, 1990). Mentorit voivat 

oppia myös täysin uusia taitoja, kuten teknologiaan liittyviä taitoja. (Mullen & Noe, 

1999). Myös aktorin on katsottu mahdollistavan mentorin kokemia hyötyjä, sillä 

aktorit voivat parantaa mentoreiden työssä suoriutumista tarjoten mentoreille uutta 

perspektiiviä ja tietoa. Aktoreista voi tulla mentoreille luotettuja liittolaisia ja siten 

aktorit muodostavat uskollisen tukiverkoston organisaatioissa (Kram, 1985; Ragins 

& Scandura, 1999) Hyödyt voivat syntyä myös samaistumisen tunteista, sillä 

seuratessaan vierestä aktorin menestystä, mentorit voivat kokea generatiivisyyden 

ja kuolemattomuuden tunteita. (Kram, 1985; Ragins & Scandura, 1999). Mentorit 

voivat myös nähdä aktorissa jotain itsestään ja voivat kokea välillisesti aktorin kautta 

onnistumisen tunteita (Kram, 1985; Parise & Forret, 2007). 
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3.3 Relationaalinen lähestymistapa mentorointiin 

 

Relationaaliselle mentoroinnille (relational mentoring) eli nykyaikaiselle 

mentoroinnin molemminpuolista suhdetta korostavalle lähestymistavalle ei ole vielä 

suomenkielessä vakiintunutta käsitettä. Kupias & Salo (2014) käyttävät nimityksiä 

kolmannen ja neljännen sukupolven mentorointi kuvaamaan nykyaikaista otetta 

mentorointiin. Kolmannen ja neljännen sukupolven mentorointia voidaan pitää 

modernina mentoroinnin ilmentymänä, jossa korostuu mentoroinnin dialogisuus. 

Mentorointi lähtee tällöin liikkeelle aktorin tarpeista ja tavoitteista, mutta mentori 

myös jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään samalla kuunnellen ja 

keskustellen aktorin kanssa, vuorovaikutuksen ollessa tasavertaista. (Kupias & 

Salo, 2014)  

 

3.3.1 Relationaalisen mentoroinnin teoria 

 

Kirjallisuudessa relationaalinen mentorointi määritellään positiivisessa valossa 

molemminpuolisesti hyödyttävänä suhteena, jossa sekä mentori että aktori 

kasvavat heidän vuorovaikutuksellisen suhteen tuloksena eli mentoroinnissa 

korostuu sen vastavuoroisuus. Käsite on syntynyt työelämän positiivisia suhteita 

edustavan koulukunnan The Positive Organizational Scholarship (POS) 

innoittamana ja kirjallisuudessa puhutaankin kokonaisesta relationaalisen 

mentoroinnin teoriasta, jonka keskiössä on hyvälaatuinen mentorointisuhde (high-

quality mentoring relationship) ominaispiirteineen ja lopputulemineen. (Beyene et 

al., 2002; Fletcher & Ragins, 2007; Fullick-Jagiela, Verbos & Wiese, 2015; Ragins, 

2007; Ragins & Verbos, 2007) 

 

Relationaalisen mentoroinnin käsite syntyi tarpeesta huomioida mentorointi 

molempia osapuolia hyödyttävänä suhteena, ei pelkästään aktoriin kohdistuvien 

hyötyjen osalta. Tuoretta mentoroinnin näkökulmaa edustavana ajattelutapana 

relationaalinen mentorointi kyseenalaistaa perinteisen, hierarkkiseen, 

yksisuuntaiseen ja aktorin kehitykseen pohjautuvaan suhteeseen perustuvan 

mentoroinnin tarjoten vaihtoehtoisen lähestymistavan tarkastella mentorointia. 

(Fullick-Jagiela et al., 2015; Ragins & Verbos, 2007) Relationaalinen lähestymistapa 
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haastaa perinteisissä mentorointisuhteissa vallitsevat voimasuhteet esittäen, että 

perinteiset mentoroinnin määritelmät heikentävät aktorin potentiaalia toimia 

molemminpuolisena vaikuttajana suhteessa (Ragins, 2012). Relationaalinen 

näkökulma haluaakin korostaa molempien osapuolien vastuuta. Mentorin tavoin 

myös aktorin on otettava vastuuta mentorointisuhteen toimivuudesta ja toimittava 

aktiivisesti suhteen jäsenenä (Fullick-Jagiela et al., 2015).  

 

3.3.2 Mentorointisuhteen laatu  

 

Relationaalisen mentoroinnin koulukunnan edustajina Ragins ja Verbos (2007) 

esittivät teoreettisen mallin mentorointisuhteen laadusta havainnollistaen suhteen 

tilaa kolmella käsitteellä. Suurin osa mentorointisuhteita tarkastelevista 

tutkimuksista on keskittynyt tarkastelemaan mentorointisuhdetta keskinkertaisena 

suhteena eli mentorointisuhteen laatua ei ole huomioitu (Ragins, 2012). 

Mentoroinnissa on kyse monimutkaisista ihmissuhteista, joten ihmissuhteina ne 

voivat onnistua tai epäonnistua (Maloney, 2012).  Siten malli tuo uutta näkökulmaa 

perinteisen mentoroinnin rinnalle ottaen huomioon myös mentoroinnin mahdollisen 

epäonnistumisen ja haitallisuuden.  

 

Mentorointisuhde voidaan määritellä häiriintyneeksi tai vajaatoimintaiseksi 

(dysfunctional), perinteiseksi (traditional) ja relationaaliseksi (relational) eli 

korkealaatuiseksi suhteeksi. Häiriintynyt ja relationaalinen tila edustavat 

mentorointisuhteen ääripäitä, kun taas perinteinen tila on kaikista yleisin eli suurinta 

osaa mentorointisuhteista voidaan luonnehtia perinteisiksi. (Ragins & Verbos, 2007; 

Ragins, 2016) Taulukko 5 havainnollistaa Raginsin ja Verbosin (2007) teoreettista 

mallia mentorointisuhteen asteiden eli laadun osalta.  
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Taulukko 5. Mentorointisuhteen asteet (Mukaillen Ragins & Verbos, 2007) 

 
Vajaatoimintainen 

(Dysfunctional) 

Perinteinen 

(Traditional) 

Korkealaatuinen 

(Relational) 

Suhteen laatu Alhainen Keskitasoinen Korkea 

Käyttäytyminen 
Negatiivista tai 

häiriöistä 

Uraan liittyvä tuki ja 

psykososiaalinen 

tuki 

Uraan liittyvä tuki, 

psykososiaalinen 

tuki ja 

relationaalinen tuki 

Vallitsevat normit 
Loukkaavat tai 

hyväksikäyttävät 

Vaihdantaan 

perustuvat 
Yhteiset 

Lopputulemat Negatiiviset 
Yksipuoliset 

(instrumentaaliset) 

Läheinen 

mentorointisuhde, 

molemminpuolinen 

kasvu ja oppiminen 

 

Mallissa mentorointisuhteen asteet eli tilat edustavat alhaista, keskitasoista ja 

korkean laadun mentorointisuhdetta. Useimmat mentorointisuhteet ovat laadultaan 

keskitasoisia ja tällöin mentorointisuhde tuottaa toivottua urakehitystä sekä aktori 

kokee saavansa psykologista tukea mentoriltaan. Mentoroinnissa on siten läsnä 

sekä uratehtäviä että psykososiaalisia tehtäviä. Laadultaan keskitasoisessa 

suhteessa vallitsevat normit ovat vaihdantaan perustuvia ja mentoroinnin hyödyt 

kohdistuvat etupäässä aktoriin. (Ragins & Verbos, 2007; Ragins, 2012)  

 

Mentorointisuhteen laadun positiivista ääripäätä edustaa relationaalinen 

mentorointisuhde. Relationaalinen suhde on laadultaan korkealuokkainen ja siinä 

ilmenee perinteisen mentorointisuhteen tavoin sekä ura- että psykososiaalista 

tukea, mutta se tarjoaa myös relationaalisia lopputulemia molemmille osapuolille. 

(Ragins & Verbos, 2007; Ragins, 2012) Korkealuokkaisen suhteen katsotaan myös 

johtavan monimuotoisempaan joukkoon mentoroinnin lopputulemia kuin 

keskinkertaisen mentorointisuhteen. Korkealuokkainen suhde on yhdistetty muun 

muassa suhteen osapuolien itseluottamuksen, toivon, optimismin ja joustavuuden 

lisääntymiseen. Lisäksi relationaalisen mentorointisuhteen vaikutukset liittyvät työn 

ulkopuolisiin osa-alueisiin, kuten yleiseen tyytyväisyyteen ja merkityksellisyyden 

sekä yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. (Ragins, 2012; Ragins, 2016) Ragins (2012) 

kuitenkin huomauttaa, että formaalit mentorointisuhteet ovat yleensä laadultaan 
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epämuodollisia mentorointisuhteita heikompia johtuen formaalin mentoroinnin 

lyhytaikaisesta sopimukseen perustuvasta luonteesta. 

 

Häiriintynyt tila edustaa mentorointisuhteen negatiivista ääripäätä ja sitä voidaan 

luonnehtia mentoroinnin epätoivotuksi muodoksi. Häiriintynyt tila edustaa 

mentoroinnin negatiivisia lopputulemia ja mentoroinnin epäonnistumista (Eby et al., 

2004; Ragins & Verbos, 2007). Häiriintyneessä suhteessa osapuolet eivät 

luonnollisesti hyödy mentoroinnista, vaan mentorointisuhde on pikemminkin 

haitallinen molemmille tai vähintään toiselle osapuolelle. Tällaisissa 

mentorointisuhteissa ei ole läsnä uraan liittyvää, eikä psykologista tukea. Vallitsevat 

normit eivät perustu vaihdantaan, vaan ovat pikemminkin loukkaavia ja 

mentorointisuhdetta hyväksikäyttäviä. (Ragins & Verbos, 2007). 

 

Mentoroinnin yhteydessä voidaan puhua häiriintyneistä suhteista (dysfunctional 

relationships), jos kumppanuudessa on häiriöitä tai siitä tulee epäterveellinen 

(Ragins & Scandura, 1999). Häiriintynyt tila voidaan mieltää liittyvän kirjallisuudessa 

esitettyyn negatiiviseen mentorointiin. Eby on tutkinut useaan otteeseen 

mentoroinnin negatiivista puolta ja hän on myös antanut määritelmän negatiiviselle 

mentoroinnille. Eby kollegoineen (2000) määrittelee negatiivisen mentoroinnin 

seuraavasti: 

 

“As specific incidents that occur between mentors and protégés, 

mentors’ characteristic manner of interacting with protégés, or mentors’ 

characteristics that limit their ability to effectively provide guidance to 

protégés”. 

 

Määritelmän mukaan negatiiviseen mentorointiin voi siis olla syynä yksittäinen tai 

useampi ikäväksi mielletty tapahtuma mentorointisuhteen aikana. Syynä voi myös 

esiintyä mentoriin liitetyt ominaispiirteet, jotka haittaavat mentorointisuhdetta ja 

heikentävät mentorin kykyä tarjota tukea ja kehitysmahdollisuuksia aktorille. (Eby et 

al., 2000) Negatiivinen mentorointisuhde ei ole hyödyllinen, sillä aktori ei koe 

saavansa mentorilta tukea tai mentori asettaa päämääriä, jotka eivät ole aktorille 

hyödyksi (Mumford, 1995; Scandura, 1998). Tällaisessa mentorointisuhteessa 
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aktorit kokevat saavansa vain vain rajoittettuja kehittymismahdollisuuksia (Ragins, 

Cotton, & Miller, 2000).  

 

Syinä mentoroinnin epäonnistumiselle on pidetty muun muassa erilaisissa 

mentoroinnille asetetuissa tavoitteissa (Godshalk & Sosik, 2003). Tällöin aktorin ja 

mentorin asettamat tavoitteet ovat ristiriidassa ja poikkeavat toisistaan. 

Epäonnistuminen voi myös johtua siitä, että mentorin on vaikea sopeutua mentorin 

rooliin (Ragins & Scandura, 1999). Aktorin osalta syy epäonnistumiseen voi myös 

piileä siinä, että aktorin heikko suoriutuminen heijastuu mentorille negatiivisina 

arvioina ja kokemuksina (Kram, 1985; Ragins, 1997; Ragins & Scandura, 1999). On 

myös esitetty, että aktori voi laittaa mentorin epämukavaan asemaan, mikäli mentori 

kokee joutuvasa puolustamaan asemaansa tai uskottavuuttaan.  

 

3.3.3 Relationaalisen mentoroinnin ero perinteiseen mentorointiin 

 

Relationaalinen lähestymistapa voidaan erottaa keskeisten pääpiirteiden avulla 

perinteisestä mentoroinnin lähestymistavasta. Ensinnäkin relationaalinen 

lähestymistapa haastaa perinteisen näkemyksen yksipuolisesta 

mentorointisuhteesta korostaen suhteen vastavuoroisuutta ja 

molemminpuolisuutta. Molemmat osapuolet astuvat suhteeseen odottaen suhteelta 

mahdollisuutta oppia, kasvaa ja kehittyä. (Ragins, 2012; Ragins & Verbos, 2007). 

Relationaalisessa mentoroinnissa tiedostetaan, että suhteen toisella osapuolella, 

mentorilla, on kokonaisvaltaisesti enemmän asiantuntijuutta, tietoa ja kokemusta, 

mutta suhteessa on myös hetkiä jolloin molemmat osapuolet, mentori mukaan 

lukien, voivat oppia toiselta osapuolelta jotain (Fletcher & Ragins, 2007). 

Perinteisessä mentoroinnissa korostetaan goodness of fit -ajattelua eli osapuolien 

yhteensopivuutta, mutta relationaalisessa mentoroinnissa erilaisuutta ei pidetä 

uhkana vaan pikemminkin mahdollisuutena oppia toiselta osapuolelta erilaisuuden 

ansiosta (Ragins, 2012).  

 

Perinteisen mentorointisuhteen katsotaan noudattavan sosiaalisen vaihtokaupan 

periaatteita eli suhde perustuu sosiaalisen vaihdannan normeihin. Tällöin suhteen 

osapuolet odottavat saavansa suhteesta takaisin sen verran kuin siihen investoivat 
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resursseja. Relationaalisen mentorointisuhteen katsotaan eroavan perinteisestä 

siten, että se perustuu sosiaalisen vaihdannan sijaan yhteisiin normeihin, jotka 

vallitsevat mentorointisuhteessa. Tästä näkökulmasta suhteen molemmat 

osapuolet antavat toisilleen tukea tarpeen mukaisesti, eikä vaihdanta perustu 

panos-tuotto -olettamukseen. (Fullick-Jagiela et al., 2015; Ragins, 2012) 

 

Perinteisessä mentoroinnissa mentoroinnin hyötyjä mitataan mentoroinnin 

lopputulemilla, jotka ovat perinteisesti uraan liittyviä hyötyjä ja usein objektiivisesti 

havaittavissa, kuten palkka tai ylennykset (Ragins, 2012). Relationaalisessa 

mentoroinnissa otetaan kuitenkin huomioon se, että onnistunut mentorointisuhde ei 

välttämättä ilmene vastaavanlaisina objektiivisina lopputulemina. Perinteisinä 

pidetyt mentoroinnin lopputulemat ovat relationaalisen näkökulman mukaan 

epäonnistuneet kuvaamaan mentorointisuhteen todellisia lopputulemia. (Fullick-

Jagiela et al.,2015; Ragins, 2012) Mikäli tutkimuksissa käytetään palkkaa tai uralla 

etenemistä onnistuneen mentoroinnin kriteereinä, voidaan tutkimuksissa päätyä 

siihen, että mentorointisuhteet leimataan epäonnistuneiksi, vaikka ne 

todellisuudessa olisivat onnistuneet palvelemaan tehokkaasti osapuolien tarpeita 

(Ragins, 2012). 

 

Perinteisesti mentoroinnin lopputulemat liitetään työhön liittyviksi, mutta 

relationaalisesta näkökulmasta hyödyt liittyvät laajemmin eri elämän osa-alueille. 

Relationaalinen näkökulma edustaa holistista lähestymistapaa laajentaen 

mahdollisten lopputulemien joukkoa pitäen sisällään yksilön henkilökohtaisesta 

kasvusta ja kehityksestä kumpuavia lopputulemia, jotka ovat siirrettävissä työn ja 

organisaatiorajojen ylitse. (Fullick-Jagiela et al., 2015; Ragins, 2012; Ragins & 

Kram, 2007) Relationaalisesta näkökulmasta hyödyt liittyvät muun muassa 

psykologiseen pääomaan, vuorovaikutustaitoihin, henkilökohtaisiin kyvykkyyksiin ja 

-kukoistukseen, resilienssiin sekä ammatilliseen identiteettiin (Fullick-Jagiela et al., 

2015; Ragins, 2012). Ragins (2012) toteaakin osuvasti, että mentorointisuhteen 

muuttaessa ihmistä, seuraavat myös muutokset poistuttaessa työpaikan ovesta.  
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3.3.4 Mentoroinnin tehtävien laajentaminen 

 

Nykytietämyksen valossa ollaan yksimielisiä mentoroinnin tehtävien osalta siitä, että 

mentorointisuhteissa on havaittavissa molemmat Kramin jo varhain esittämistä 

funktioista eli mentorit välittävät kahdentyyppistä tukea aktoreilleen (Allen et al., 

2004; Ragins, 2012; Ragins, 2016). Relationaalisen mentoroinnin näkökulma 

kuitenkin laajentaa mentoroinnin tehtävien ulottuvuutta, sillä kahden funktion 

teoreettinen lähestymistapa koetaan liian kapea-alaiseksi kuvaamaan 

mentorointisuhteen tehtäviä (Ragins, 2012). Relationaalinen lähestymistapa tarjoaa 

kolmannen ulottuvuuden ura- ja psykososiaalisten tehtävien rinnalle (Kuvio 4).  

 

 

Kuvio 4. Mentoroinnin tehtävien täydentäminen kolmannella ulottuvuudella 

(Mukaillen Ragins, 2012) 

 

Ragins (2012) esitteli kirjallisuudessa mentoroinnin relationaalisesta 

lähestymistavasta kumpuavana ulottuvuutena relationaalisen funktion ja sen 

katsotaan edustavan hyvälaatuisen suhteen ulottuvuutta pitäen sisällään hyvälle 

mentorointisuhteelle ominaisten piirteiden osa-alueet. Kategoria pitää sisällään 

mentoroinnin tehtäviä, jotka heijastavat korkealaatuisten mentorointisuhteiden 

ominaisuuksia, piirteitä ja käyttäytymismalleja. Ura- ja psykososiaalisten funktioiden 

katsotaan liittyvän mentorin tehtäviksi, mutta relationaalisten tehtävien funktio 

katsotaan liittyvän molempien osapuolien tehtäviksi. (Ragins, 2012; Ragins; 2016) 

Relationaali-
set tehtävät

Psykosos. 
tehtävät. 

(sis.roolimallina 
toimimisen)

Uratehtävät
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Relationaalinen funktio sisältää teorian mukaan kuusi keskeistä alakategoriaa: 

henkilökohtainen oppiminen ja kasvu (personal learning and growth), inspiraatio 

(inspiration), minuuden vahvistaminen (affirmation of selves), yhteiset normit 

(reliance of communal norms), jaettu vaikutusvalta ja molemminpuolinen kunnioitus 

(shared influence and mutual respect), sekä luottamus ja sitoutuminen (relational 

trust and commitment). (Ragins, 2012) 
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimusmetodologiaa sisältäen tutkimuksessa 

käytettyjen tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmien esittelyn sekä perustelut 

valittujen menetelmien käytölle. Lisäksi kappaleessa kuvaillaan tutkimusaineistoa 

sekä käydään läpi tutkimuksen kulku ja toteutus.  

 

4.1 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään tässä tutkimuksessa kvalitatiivista- eli laadullista 

tutkimusmenetelmää aiheen luonteesta johtuen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

pyrkimyksenä on ymmärtää tarkasteltavaa ilmiötä mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti suhteessa kontekstiinsa ja tutkittavien tapahtumien 

erityispiirteisiin. Pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavien näkökulmat, mielenkiinnon 

kohteena on todellisuus ja lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Siten 

laadullisessa tutkimuksessa pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle 

tutkittavan ilmiön todellisuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161; Saarela-

Kinnunen & Eskola, 2007, 194) Kuten jo työelämäorientaation käsitteen määrittelyn 

yhteydessä todettiin, on työelämäorientaatiossa kyse yksilön subjektiivisesta 

kokemuksesta ja myös mentorointisuhde on hyvin henkilökohtainen kokemus, joten 

kvalitatiivisen tutkimusote on omiaan tavoittamaan tutkittavien kokemukset. 

 

Tutkimus voidaan täsmentää myös tapaustutkimukseksi. Tapaustutkimukselle 

ominaista on yhden tai useamman tapauksen tutkiminen, jotka yhdessä 

muodostavat tutkittavan kokonaisuuden (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2007, 187-

188) Tarkastelun kohteeksi on valittu useampi eri ajankohtina toteutettu 

korkeakouluopiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma osallistujineen. Saarela-

Kinnunen & Eskola (2007) esittävät huomion, että tapauksena voi olla myös 

käsitteiden välinen suhde. Tästä näkökulmasta tämän tutkimuksen tapauksena 

voidaan pitää mentoroinnin ja työelämäorientaation välistä suhdetta. 

Aineistonkeruumenetelmän puolesta tutkimus edustaa kyselytutkimusta, sillä 

aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla.  
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4.2 Aineiston kuvailu ja tutkimuksen kulku 

 

Empiirisen tarkastelun kohteeksi valittiin neljä korkeakouluopiskelijoille suunnattua 

mentorointiohjelmaa osallistujineen. Ohjelmista käytetään tässä tutkimuksessa 

nimityksiä ohjelma A, ohjelma B, ohjelma C ja ohjelma D. Mentorointiohjelmat 

kohdistuivat Lappeenrannan Teknillisen yliopiston maisterivaiheen opiskelijoille ja 

ohjelmissa toimivat mentoreina yliopistosta valmistuneet alumnit. Sekä aktoreiden 

että mentoreiden osalta ohjelmiin hakeminen oli vapaaehtoista. Aktoreiksi hakevia 

opiskleijoita pyydettiin lähettämään vapaamuotoinen hakemus, jossa opiskelijalla oli 

mahdollisuus esittää mentoritoive tutustuttuaan mentoreiden lyhyisiin 

esittelyteksteihin itsestään. Tämän jälkeen ohjelmien järjestäjät tekivät 

mentoriparien valinnat yhteensopivuuden perusteella.  

 

Näiden puolivuotta kestävien ohjelmien tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden 

työelämävalmiuksia ja auttaa opiskelijoita oman osaamisen ja vahvuuksien 

tunnistamisessa. Mentoreille ohjelmien pyrkimyksenä oli tarjota tuoreita näkökulmia 

opiskelijamaailmasta sekä mahdollistaa oman osaamisen jäsentämisen ja 

peilaamisen. Ohjelmille ei ollut laadittuna valmista runkoa, joten mentori-aktori -parit 

saivat itse suunnitella ja aikatauluttaa tapaamiset. Kunkin ohjelman aikana 

osallistujille järjestettiin kuitenkin muutamia yhteisiä tilaisuuksia, joissa mentorit ja 

aktorit pystyivät tapaamaan muita osallistujia. 

 

Mentorointiohjelmat erosivat toisistaan järjestävän tahon, toteuttamisajankohdan 

sekä osallistujamäärän puolesta. Ohjelmat A ja B toteutettiin yliopiston 

kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestön ja alan ammattiliiton yhteistyönä siten 

että ohjelma A alkoi marraskuussa 2016 ja ohjelma B käynnistyi marraskuussa 

2015. Ohjelmat A ja B oli suunnattu kauppatieteiden opiskelijoille ja myös 

mentoreiden koulutustausta oli kauppatieteiden alalta. Ohjelmat C ja D olivat 

puolestaan yliopiston järjestämiä ja ne toteutettiin kahtena peräkkäisenä vuonna 

siten että ohjelma C alkoi marraskuussa 2015 ja ohjelma D käynnistyi marraskuussa 

2014. Ohjelmat C ja D oli suunnattu yliopiston kaikille opiskelijoille koulutusalaan 

katsomatta ja siten ohjelmien aktorit edustivat kauppatieteiden ja eri tekniikan alojen 
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opiskelijoita. Myös ohjelmien mentoreina toimivien alumnien koulutustaustat olivat 

tällöin joko kauppatieteiden, tekniikan tai molempien puolelta. 

 

Tutkimuksen toteutus eteni siten, että tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 

alkutalvesta 2016 kontaktoitiin mentorointiohjelmien yhteyshenkilöitä ja tiedusteltiin 

hyvissä ajoin mahdollisuutta kyselyn toteuttamiselle. Yhteyshenkilöiden 

kontaktoinnin ja huolellisen teoriaan sekä tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen 

jälkeen alkoi kyselylomakkeen suunnittelu tammikuussa 2017. Kysely rakennettiin 

teorialähtöisesti tutkimuksen viitekehyksen perusteella. Kyselylomake (Liite 2) 

laadittiin sähköiseen muotoon Google Driven lomaketyökalun avulla, joka 

mahdollisti yksilöllisen kyselylomakkeen räätälöinnin mentorointisuhteen 

molemmille osapuolille ja kyselylomakkeen lähettämisen linkkinä osallistujille.  

 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa kysyttiin henkilöiden taustatietoja, jonka 

jälkeen seuraavalla osiolla kartoitettiin mentorointiohjelmiin liittyvää tietoa, kuten 

osallistujien motivaatiota hakeutua ohjelmiin. Aktoreiden osalta kysely sisälsi 

työelämäorientaatioon liittyvän osion, jonka aluksi kartoitettiin työelämäorientaation 

viitekehykseen keskeisesti liittyvänä osa-alueena opintopolun 

tulevaisuuskysymyksiä eli työuraan ja työelämään liittyviä pohdintoja. 

Työelämäorientaation osa-alue sisälsi myös työelämäorientaatioon 

kokonaisuudessaan ja sen ulottuvuuksiin liittyviä väittämiä, jotta mentoroinnin 

vaikutuksista työelämäorientaatioon saataisiin mahdollisimman kattava kuva. 

Mentorointisuhteen osa-alue oli suunnattu sekä mentoreille että aktoreille ja osion 

tarkoituksena oli saada tietoa mentorointisuhteiden laadusta. Molemmille 

osapuolille esitetyt väittämät mahdollistivat myös analyysivaiheessa parittaisen 

tarkastelun niiden mentori-aktori -parien osalta, joista molemmat osapuolet 

vastasivat kyselyyn.  

 

Kyselyn viimeisen osion tarkoituksena oli kartoittaa yhteenveto mentoroinnista ja 

mentorointiohjelmiin osallistumisesta. Osioon oli myös liitetty NPS -mittari, joka 

mahdollisti osallistujien mentorointiohjelmiin kohdistuvan palautteen arvioinnin ja 

tukien myös mentorointiohjelmien kehittämistoimenpiteiden hahmottelua. Alkujaan 

Net Promoter Score (NPS) on kehitetty asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja 
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palvelukehityksen työkaluksi. NPS:n tuloksena saadaan osallistujien indeksi 

nettosuosittelusta. NPS:n tulos lasketaan siten, että vastaajat luokitellaan ensin 

kolmeen ryhmään: arvostelijat (arvosana 0-6), neutraalit (arvosana 7-8) ja 

suosittelijat 9-10. NPS-luku saadaan vähentämällä suosittelijoiden 

prosentuaalisesta osuudesta arvostelijoiden prosentuaalinen osuus, joten NPS-

luvun maksimiarvo on 100. (Reicheld, 2003) 

 

Lomakkeen toimivuus ja kysymysten asettelu testattiin useampaan kertaan ennen 

lomakkeen lähettämistä. Lopullinen kysely lähetettiin sähköpostitse linkkinä kaikille 

neljään mentorointiohjelmaan osallistuneille henkilöille maaliskuun 2017 alussa. 

Sähköposti sisälsi saatesanat, joissa kerrottiin tutkimuksen taustasta ja 

toteutuksesta, motivoitiin kyselyyn vastaamiseen ja korostettiin vastausten 

luottamuksellista käsittelyä sekä anonyymiutta. Niille osallistujille, jotka eivät olleet 

vielä vastanneet kyselyyn lähetettiin maaliskuun puolessa välissä muistutusviesti. 

Osallistujien nimitietoja kysyttiin taustatietojen yhteydessä sen vuoksi, että 

vastauksia analysoidessa on mahdollista vertailla yksittäisten mentori-aktori -parien 

vastauksia niiden parien osalta, joilta saadaan vastaukset molemmilta osapuolilta.  

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 29 mentorointiohjelmiin osallistunutta henkilöä, joten 

vastausprosentiksi muodostui 33 % ja sitä voidaan pitää hyvin tyypillisenä 

kyselytutkimukselle. Nykypäivänä henkilöihin kohdistuvien kyselytutkimusten 

määrän voimakkaan kasvun myötä vastaushalukkuus on selvästi laskenut, mikä 

näkyy kyselyyn vastanneiden alhaisena määränä ja vastausprosentit ovat yleensä 

reilusti alle 50 %:n luokkaa (Karjalainen, 2015, 34; Vehkalahti, 2008, 44). Taulukko 

6:n on koottu yhteenveto mentorointiohjelmien osallistujamääristä sekä kyselyyn 

vastanneista. 
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Taulukko 6. Mentorointiohjelmiin A-D osallistuneet ja kyselyyn vastanneet 

Ohjelma Osallistujat Aktorit Mentorit 
Kyselyyn 

vastanneet 
Aktorit Mentorit 

A (2016-2017) 34 17 17 17 (50%) 9 8 

B (2015-2016) 20 10 10 5 (25%) 3 2 

C (2015-2016) 20 10 10 5 (25%) 2 3 

D (2014-2015) 14 7 7 2 (14%) 0 2 

Yhteensä 88 44 44 29 (33%) 14 15 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa, 17 henkilöä, edusti mentorointiohjelmaa A. 

Ohjelman A korkeaa vastausprosenttia voidaan selittää sillä, että A oli ohjelmista 

kaikista tuorein. Sen vuoksi aihe on ohjelmaan osallistuneille vielä hyvin 

ajankohtainen ja kyselyyn vastaaminen on tällöin kenties helpompaa ja 

motivoivampaa, kun aihe on tuoreessa muistissa. Muiden ohjelmien osalta 

vastausprosentit jäivät melko alhaisiksi, sillä sekä ohjelmasta B että C kyselyyn 

vastasi molemmista viisi henkilöä. Ohjelma D oli kaikista vanhin ja siihen 

osallistuneista kyselyyn vastasi ainoastaan kaksi mentoria 

 

Vastaajat olivat jakautuneet mentorointiohjelmien osallistujaroolien suhteen lähes 

yhtäläisesti siten, että vastaajissa oli 14 aktoria ja 15 mentoria. Aktoreiden sukupuoli 

jakautui siten, että vastaajista 9 oli naisia ja 5 miestä. Aktoreiden keski-ikä oli 24 

vuotta, mikä edustaa hyvin maisterivaiheen opiskelijoiden keskimääräistä ikää. 

Kyselyyn vastanneista aktoreista suurin osa (10 aktoria) oli mentoroinnin alkaessa 

neljännellä vuosikurssilla ja loput olivat viidennellä (3 aktoria) tai siitä ylöspäin (1 

aktori). Kyselyyn vastanneet aktorit edustivat kauppatieteiden eri koulutusohjelmia. 

Kyselyyn vastaamishetkellä aktoreiden elämäntilanne vaihteli siten että suurin osa 

oli vielä opiskelijoita, yksi ilmoitti olevansa työelämässä ja yksi aktori määritteli 

elämäntilanteensa joksikin muuksi.  

 

Kyselyyn vastanneiden mentoreiden ikäjakaumassa oli luonnollisesti suurempi 

vaihtelu (26-64 vuotta) ja mentoreiden keski-ikä oli 40 vuotta. Mentoreiden 

sukupuolijakauma oli aktoreiden tavoin painottunut naisiin, sillä vastaajissa oli 10 

naista ja 5 miestä. Mentorit olivat koulutustaustaltaan joko kauppatieteiden 
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maistereita (11 mentoria), diplomi-insinöörejä (2 mentoria) tai molemman tutkinnon 

omaavia (2 mentoria). Mentoreiden työkokemus vaihteli suuresti 5:n ja 36:n vuoden 

välillä ja keskimäärin mentoreille oli kertynyt työkokemusta 16 vuotta. Mentoreista 

suurin osa työskenteli asiantuntija- tai johtotehtävissä ja joukossa oli myös yksi 

yrittäjänä toimiva mentori. 

 

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin laadullisen tutkimuksen analysoinnin 

menetelmiä, kuten sisällön erittelyä ja analyysiä kyselylomakkeen sisältäen sekä 

suljettuja että avoimia kysymyksiä. Aineiston analysointitapaa voidaan luonnehtia 

teoriasidonnaiseksi. Teoriasidonnaisessa analysointitavassa yhdistyy teoria- ja 

aineistolähtöisyys, jolloin analysointia ohjaa teoriakytkentä, mutta aineistosta 

annetaan myös puhtaasti nousta teorioiden ulkopuolisia havaintoja (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 98) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA EMPIIRINEN ANALYYSI 

 

 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen tutkimuksen tulokset ja tulosten yhteydessä 

esitetään myös tutkimustuloksia tukevia lainauksia kyselyyn osallistuneiden 

vastauksista. Kappale sisältää myös tulosten analysoinnin vertaamalla ja 

peilaamalla tuloksia aikaisempaan teoria- ja tutkimuspohjaan niiden aihepiirien 

osalta, joista on saatavilla aikaisempia tutkimustuloksia.  

 

5.1 Mentorointiohjelmiin hakeutumisen motiivit 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin mentorointiohjelmiin osallistuneiden aktoreiden ja 

mentoreiden motiiveja eli syitä hakutua mentorointiohjelmiin. Motivaation lähteiden 

tarkastelu osoitti, että aktoreiden motiivit hakeutua mentorointiohjelmiin olivat 

yhtäläisiä ohjelmille asetettujen tavoitteiden kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

aktoreiden korken motivaation on katsottu edistävän mentoroinnin tehokkuutta ja 

aktorin oppimishalua (Artis, 2013; Hezlett, 2005) Kysely osoitti, että aktorit ovat 

olleet hyvin motivoituneita lähtemään mukaan mentorointiohjelmiin ja jokaisen 

aktorin vastauksista on havaittavissa runsaasti sisäisiin motiiveihin liittyviä 

motivaatiotekijöitä. Motivaatiotekijät heijastavat myös seuraavassa kappaleessa 

esitettäviä työuraan ja työelämään liittyviä pohdintoja. Korkeaa motivaatiota voidaan 

selittää mentorointiohjelmien vapaaehtoisuuteen perustuvalla hakutavalla, sillä 

aktoreiden on täytynyt osoittaa motivaationsa jo hakukirjeessä. 

 

Aktoreiden vastauksissa oli havaittavissa yhtenäisiä toistuvia teemoja, jotka voidaan 

mieltää motivaation lähteiksi hakeutua mentorointiohjelmiin. Motiivit voidaan 

tiivistää seuraaviin viiteen kategoriaan: oman urapolun löytäminen ja 

urasuunnitelmien selkeyttäminen, työelämäkysymykset ja tiedonsaanti, työnhaku ja 

siirtymä työelämään, itsensä kehittäminen sekä ulkopuolisen näkökulma ja 

kokemukset. Oman urapolun löytäminen ja urasuunnitelmien selkeyttäminen 

mentoroinnin avulla oli yksi aktoreiden keskeisimmistä syistä hakeutua 

mentorointiohjelmiin. Aktorit toivoivat mentoroinnin antavan selkeyttä ja vahvistusta 

omiin urasuunnitelmiin. Mentorointiohjelmaan osallistuminen nähtiin myös hyvänä 
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tilaisuutena pohtia omia urasuunnitelmia ja avartaa näkemyksiä mahdollisista 

urapoluista.  

 

”Kun valmistuminen alkaa olla lähellä, halusin saada konkreettisempia 

ideoita siitä, että mitä todella haluan tulevaisuudessa tehdä.” 

 

”Odotin, että mentorin avulla saisin näkemyksen tulevaisuuden 

urapolusta” 

 

”Ohjelma kuulosti hyvältä mahdollisuudelta pohtia omia 

urasuunnitelmia” 

 

”Ajattelin, että mentoroinnin avulla pääsisin keskustelemaan siitä mitä 

suuntia työelämä voi tarjota ja herättämään omia tavoitteitani sen 

suhteen.” 

 

Toisena keskeisenä teemana aktoreiden vastauksissa korostuivat 

työelämäkysymykset ja tiedonsaanti työelämästä. Mentori koettiin potentiaalisena 

henkilönä, jolta voi saada tietoa työelämästä, tietystä ammattialasta ja käytännön 

työtehtävistä. Aktoreiden vastauksissa korostui myös mahdollisuus esittää 

mentorille kysymyksiä ja keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista 

kysymyksistä.  

 

”Halusin kuulla työelämässä olevalta, millaista työelämä ja arki…on.” 

”Suurin motivaatio oli saada arvokasta tietoa työmaailmasta, jota on 

muutoin vaikea saada. ” 

 

”Eniten halusin ehkä jonkun oikeasti aikuisen jonka kanssa jutella 

asioista, jotka mietityttävät liittyen koulutukseen ja tulevaan 

työelämään, ja elämään ehkä muutenkin.” 

 

Kolmanneksi mentorointi nähtiin potentiaalisena tukikeinona työelämään 

siirtymässä ja työnhaussa. Vastauksista käy ilmi, että mentorointiohjelmiin 
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hakeutuminen koettiin mahdollisuutena saada tukea siirtymävaiheeseen. 

Mentorointi koettiin myös mahdollisuutena kehittää työnhaunvalmiuksia sekä 

laajentaa verkostoja. Neljänneksi mentorointi nähtiin hyvänä tilaisuutena itsensä 

kehittämiselle, kuten omien vahvuuksien tunnistamiselle ja heikkouksien 

kehittämiselle. 

 

”Halusin parantaa valmiuksiani koulutustani vastaavaan työn 

hakemiseen.” 

 

”Lähdin mukaan mentorointiohjelmaan, koska koin sen auttavan 

työelämään siirtymisessä ja verkostojen luonnissa.” 

 

”Halusin myös kuulla mentorilta näkemyksiä minun vahvuuksistani.” 

 

”Vinkkejä siihen, kuinka kehittää heikkoja osa-alueitani työnhakijana.” 

 

Viidentenä kategoriana aktoreiden vastauksissa korostuivat ulkopuolisen 

näkökulman ja mentorin kokemusten kuuleminen. Mentorointi koettiin 

mahdollisuutena saada ulkopuolisen henkilön näkökulma asioihin, verrata omia 

näkökulmia toisen näkökulmiin ja jakaa kokemuksia. 

 

”Kaipasin kokemuksia ja näkemyksiä työelämästä.” 

 

”Minua motivoi mentorin kokemusten kuuleminen ja vertaaminen omiin 

kokemuksiin työelämästä, koulusta ja niiden yhdistämisestä.” 

 

”Odotin mentoriltani käytännön kokemusta ja näkemystä 

kauppatieteilijän työuralta yrityssektorilla.” 

 

”Minua motivoi näkemysten saaminen henkilöltä, jolla on käsitystä 

työelämästä ja tehtävistä, jotka kiinnostavat minua.” 
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Mentoreiden motivaatiotekijät hakeutua mentorointiohjelmiin voidaan tiivistää 

seuraaviin kolmeen kategoriaan: positiiviset kokemukset ja oma tausta, 

auttamishalu sekä henkilökohtainen hyöty. Mentoreista kolmasosa oli toiminut 

jossain vaiheessa elämäänsä aktorin roolissa kuvaillen kokemustaan hyödylliseksi, 

mikä motivoi heitä lähtemään itse mentoriksi.  

 

”Motivoi omalta mentorilta saatu tuki, jota halusin jakaa sitten 

eteenpäin.” 

 

”Olin itse aktorina yrityksen mentorointiohjelmassa. Kokemus oli niin 

hyvä, että halusin antaa jotain myös eteenpäin.” 

 

”Sain todella paljon itse ollessani…aktorina, joten halusin antaa apua 

eteenpäin.” 

 

Jo Kram (1985) tunnisti mentoreiden aikaisemmat kokemukset 

mentorointihalukkuuteen vaikuttavana tekijänä, sillä hänen mukaansa mentorin 

aikaisemmat kokemukset joko mentorina tai aktorina toimimisesta vaikuttivat 

mentoreiden päätökseen ryhtyä mentoreiksi. Mentoreiden vastauksissa korostuu 

aikaisempien positiivisten kokemusten myötävaikutus ja hyödyn jakaminen 

eteenpäin, joten erityisesti hyvät ja positiiviset aikaisemmat kokemukset 

näyttäytyvät keskeisenä vaikuttavana tekijänä ryhtyä mentoriksi. Positiivisten 

kokemusten lisäksi mentoreiden oma tausta kirvoitti mentoreita hakeutumaan 

mentorointiohjelmiin. Oma tausta, kuten ammattiala ja työkokemus nähtiin 

hyödyllisenä aktorin näkökulmaa ajatellen tai mentori koki samaistuvansa oman 

taustansa vuoksi opiskelijoiden tilanteeseen.  

 

”Halusin auttaa sillä koin, että oma taustani on sekä aktorin 

näkökulmasta mielenkiintoinen, että pystyn lisäksi myös tuomaan 

vaihtoehtoja ja kertomaan omasta alastani suhteellisen laajasti.” 

 

”Itse opiskelin lähinnä työn ohella ja tiesin, miten tärkeää oli toisten tuki 

samassa tilanteessa.” 
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”Olen itse ylpeä opinnoistani Lappeenrannassa ja haluan jeesata ja 

opastaa saman opinahjon oppilaita niin paljon kuin vain mahdollista.” 

 

Mentoreiden vastauksissa kiteytyy myös puhdas auttamishalu, sillä useampi 

mentori kuvaili lähteneensä ohjelmaan mukaan siitä syystä, että koki nuoren 

auttamisen itselleen tärkeäksi ja halusi auttaa nuorta. Omaksi motiivikategoriakseen 

on myös tiivistettävissä henkilökohtaisen hyödyn motiivit, sillä useampi mentori 

toivoi saavansa mentoroinnista myös itse jotakin hyötyä joko kokemusten, uusien 

näkökulmien, inspiraation tai ammatillisen kehittymisen myötä.  

 

” Halu auttaa nuorta eteenpäin ja mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja 

kokemuksia sekä oppia uutta ja kuulla, mitä pian valmistuva ajattelee” 

 

”Halu auttaa nuoria ja tutustua nykyiseen opiskeluun” 

 

”Oma ammatillinen kehittyminen HR-mielessä, sekä mahdollisuus 

tukea nuoria uran alkuvaiheella” 

 

Aikaisemmissa mentoreihin kohdistuvissa tutkimuksissa auttamishalua ei ole 

mielletty puhtaasti omaksi motiivikategoriakseen, sillä auttamishalun takana on 

nähty olevan henkilökohtaisen hyödyn motiiveita. Kirjallisuudessa erityisesti 

urahyödyt on nähty keskeisenä mentoreiden motivaatiokategoriana (Ghosh & Reio, 

2013; Higgins et al., 2011). Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että .. 

 

5.2 Työuraan ja työelämään liittyvät pohdinnat 

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että opiskelijat ovat pohtineet runsaasti opintojensa 

aikana työuraan ja työelämään liittyviä kysymyksiä (Kuvio 5). Tulos on hyvin 

yhtäläinen aikaisempien korkeakouluopiskelijoihin kohdistuneiden tutkimustulosten 

kanssa. Lairion ja Penttisen (2006) suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden 

keskuudessa toteutettu tutkimus osoittaa, että yli 90 % loppuvaiheen opiskelijoista 

pohtii runsaasti uraan liittyviä kysymyksiä ja työelämään liittyvät huolet lisääntyvät 
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opiskelujen edetessä kohti valmistumista. Myös Penttisen kollegoineen (2011) 

toteuttama tuoreempi tutkimus osoittaa, että korkeakouluopiskelijat pohtivat 

työelämään liittyviä kysymyksiä hyvin paljon. 

 

 

Kuvio 5. Opiskelijoiden kokemat työuraan ja työelämään liittyvät pohdinnat 

 

Kuvio 5 osoittaa, että opiskelijoita askarruttivat eniten sijoittuminen erilaisiin 

työtehtäviin, sillä kyselyyn vastanneista reilu 71% koki paljon huolta siitä, mihin 

työtehtäviin koulutuksella on mahdollista työllistyä. Seuraavaksi yleisimmät 

pohdinnat koskivat oman alan työllistymisnäkymiä sekä opintojen antamia 

työelämävalmiuksia, joita oli pohtinut paljon 64 % vastaajista. Edellä kuvatut tulokset 

ovat lähes identtiset Penttisen ja kollegoiden (2011) tutkimuksen kanssa, sillä 

heidän tutkimuksessaan oman alan työllisyysnäkymät ja sijoittuminen erilaisiin 

työtehtäviin olivat kaksi yleisintä huolenaihetta heti työllistymisen koulutusta 

vastaaviin työtehtäviin rinnalla. Penttinen, Skaniakos ja Lairio (2013) ovat 

havainneet, että vastaavia tulevaisuuskysymyksiä koetaan koulutusalasta 

riippumatta. Myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat havaintoa ja vaikuttaa siltä, 

että suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden yleisimmät opintopolun 
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tulevaisuuskysymykset ovat koulutusalasta tai koulutusorganisaatiosta 

riippumattomia.  

 

Kyselyaineistossa kaikista vähiten raportoitiin pääaineen tai opiskelualan 

vaihtamiseen sekä opiskelualan kiinnostavuuteen liittyviä pohdintoja, sillä 

opiskelijoista 43 % ei raportoinut lainkaan niihin liittyviä pohdintoja. Tulosta voidaan 

selittää sillä, että vastaajien joukko koostui loppuvaiheen opiskelijoista ja siinä 

vaiheessa pääainevalinta sekä sen mahdollinen vaihtaminen on jo tehty ja opiskelut 

ovat loppusuoralla. Eniten hajontaa oli puolestaan väittämässä: olenko oikealla 

alalla.  Tämän väittämän osalta vastaukset jakaantuivat lähes tasaisesti 

vastausvaihtoehtojen suhteen. Opiskelijoista yhteensä 71 % oli pohtinut kysymystä 

vähintään jonkin verran, kun taas 29 % ei ollut pohtinut kysymystä lainkaan. Myös 

Penttisen ja kollegoiden (2011) eri alojen opiskelijoihin kohdistuneessa 

tutkimuksessa 80 % opiskelijoista pohti runsaasti oman alan löytämiseen liittyviä 

kysymyksiä. Voidaan siten päätellä, että korkeakouluopiskelijoiden alavalintaan 

liittyvät pohdinnat ovat yleisiä riippumatta opiskelualasta.  

 

5.3 Mentoroinnin vaikutus työelämäorientaatioon 

 

Mentoroinnin vaikutuksia opiskelijoiden työelämäorientaatioon tarkasteltiin 

työelämäorientaation kokonaisuuden sekä sen ulottuvuuksien kautta. 

Työelämäorientaation ulottuvuuksista yksilöllisen työelämäsuhteen osa-alue sisälsi 

11 väittämää, työelämätiedot -ja taidot 9 väittämää ja työllistymisvalmiuksien osa-

alue koostui 16 väittämästä, ja väittämiin vastattiin 4-portaisella Likert-asteikolla.  

 

Tulokset osoittavat, että mentoroinnilla koettiin olevan positiivinen vaikutus 

työelämäorientaatioon kokonaisuudessaan. Noin kolmasosa tutkittavista eli viisi 

aktoria koki mentoroinnin tukeneen paljon heidän työelämäorientaatiotaan ja 

kahdeksan aktoria koki mentoroinnin tukeneen työelämäorientaatiota jonkin verran. 

Ainoastaan yksi aktori koki, että mentorointi ei juurikaan tukenut hänen 

työelämäorientaatiotaan. Kuvio 6 havainnollistaa mentoroinnin koettua vaikutusta 

opiskelijoiden työelämäorientaatioon. 
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Kuvio 6. Mentoroinnin koettu vaikutus työelämäorientaatioon 

 

Aktoreita pyydettiin myös arvioimaan, kuinka hyödyllisenä menetelmänä he kokivat 

mentoroinnin ylipäänsä korkeakouluopiskelijoiden työelämäorientaation 

tukemisessa. Opiskelijat olivat hyvin yhtä mieltä mentoroinnin hyödyllisyydestä 

työelämäorientaation tukimenetelmänä, sillä suurin osa (11 aktoria) piti mentorointia 

erittäin hyödyllisenä ja myös vähemmistö (3 aktoria) jonkin verran hyödyllisenä 

(Kuvio 7). Tuloksista myös havaitaan, että opiskelijat kokivat mentoroinnin 

hyödylliseksi menetelmäksi työelämäorientaation tukemisessa, riippumatta siitä 

millainen vaikutus mentoroinnilla oli omaan työelämäorientaatioon.  
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Kuvio 7. Mentoroinnin koettu hyödyllisyys työelämäorientaation tukemisen 

menetelmänä 

 

Työelämäorientaation ulottuvuuksien tarkastelu osoittaa, että mentoroinnilla koettiin 

olevan positiivisia vaikutuksia jokaiseen työelämäorientaation ulottuvuuteen, mutta 

vaikutukset eivät olleet yhtä voimakkaita kaikissa ulottuvuuksissa. Tulosten 

perusteella havaitaan, että kaikista kolmesta työelämäorientaation ulottuvuudesta 

mentoroinnilla on koettu olevan keskeisin positiivinen vaikutus yksilölliseen 

työelämäsuhteeseen. Mentoroinnin on koettu vahvistavan erityisesti tietoisuutta 

omista työelämäasenteista, vahvistavan opiskelijoiden luottamusta tulevaisuuteen 

ja omiin mahdollisuuksiin sekä avaavan näkökulmia itselle mahdollisista työurista, 

mielekkäistä työtehtävistä ja omista kiinnostuksen kohteista (Kuvio 8).  
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Kuvio 8. Mentoroinnin vaikutus yksilölliseen työelämäsuhteeseen 

 

Työelämätietojen ja -taitojen osalta mentoroinnin koettu vaikutus oli positiivinen, 

mutta kolmesta ulottuvuudesta tosin vähäisin (Kuvio 9). Kyselyn tulosten perusteella 

havaitaan, että mentoroinnilla oli merkittävin vaikutus opiskelijoiden tietoisuuteen 

omista sosiaalisista taidoista, sillä ainoastaan kaksi aktoria koki olevansa 

jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa mentoroinnin 

on todettu vaikuttavan positiivisesti mentoreiden sosiaalisiin taitoihin (Smith, 1990). 

Tämä tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että mentoroinnilla voi olla yhtä lailla 

positiivinen vaikutus myös aktoreiden sosiaalisiin taitoihin edistämällä aktoreiden 

itsetietoisuutta omista sosiaalisista taidoista. Kyselyssä vähäisin vaikutus 

puolestaan koettiin olevan läheisesti opintoihin liittyviin tekijöihin, kuten 

opintosuunnitelman laatimiseen, kurssi- ja sivuainevalintoihin sekä oman alan 

asiantuntijuuden jäsentämiseen.  
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Kuvio 9. Mentoroinnin vaikutus työelämätietoihin ja -taitoihin 

 

Kyselyssä mentoroinnin koettiin vaikuttavan positiivisesti myös 

työllistymisvalmiuksiin ja mentoroinnin voidaan osoittaa vaikuttavan kaikista 

positiivisimmin tähän ulottuvuuteen kyselyn vastausten jakautumisen perusteella. 

Kuvio 10 havainnollistaa, että suurin osa aktoreista koki mentoroinnin parantaneet 

konkreettisia työnhakutaitoja, kuten työnhakuasiakirjojen laadintaa ja aktorit kokivat 

myös saaneen uusia työnhakuvinkkejä. Huomionarvoista myös on, että ainoastaan 

yksi aktori koki, että mentorointi ei ole juurikaan edistänyt 

työllistymismahdollisuuksia. Yleisesti ottaen mentoroinnin kuitenkin koettiin 

edistävän aktoreiden työllistymismahdollisuuksia.  
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Antoi välineitä oman osaamisen tunnistamiseen

Sain tietoa oman alan työtehtävien
osaamisvaatimuksista

Koen tulleeni tietoisemmaksi omista sosiaalisista
taidoistani

Työelämätiedot ja -taidot

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Kuvio 10. Mentoroinnin vaikutus työllistymisvalmiuksiin 

 

Työllistymisvalmiuksien osalta mentoroinnin koettiin erityisesti tuovan uusia 

näkökulmia urasuunnitelmiin ja avaavan ymmärrystä erilaisista työurista. 

Mentoroinnin koettiin myös auttaneen omien vahvuuksien ja kehityskohteiden 

tunnistamisessa. Kehityskohteiden osalta tosin neljä aktoria oli väittämän suhteen 

jokseenkin eri mieltä. Tästä voidaan päätellä, että mentorointi on ollut 

positiivissävytteistä keskittyen pikemminkin opiskelijoiden vahvuuksien 

tunnistamiseen kuin heikkouksien ruotimiseen. Huomionarvoista myös on, että 

puolet aktoreista saivat mentorista suosittelijan ja neljä aktoria koki työllistyneensä 

mentorin ansiosta.  

 

”Mentoroitava sai vakkarityön, minkä saamisessa autoin sekä cv:n 

kanssa, ja kävin omia verkostoja läpi.” (Mentori) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Luottamus työllistymiseeni valmistumisen jälkeen…

Paransi ammatillista itsetuntemustani

Hahmotan paremmin oman alan työllistymistä ja…

Työllistyin mentorini ansiosta

Avarsi ymmärrystä erilaisista työurista

Hahmotan paremmin itseäni kiinnostavat…

Tulin tietoisemmaksi työnantajien odotuksista

Auttoi ammatillisessa profiloitumisessa

Sain uusia kontakteja työelämään

Auttoi tunnistamaan omia vahvuuksiani työnhakijana

Edisti työllistymismahdollisuuksiani

Auttoi tunnistamaan omia kehityskohteitani…

Sain mentorista suosittelijan

Sain uusia työnhakuvinkkejä

Sain uusia näkökulmia urasuunnitelmiini

Paransi konkreettisia työnhakutaitoja (esim. cv:n ja…

Työllistymisvalmiudet

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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Väittämä koskien mentorin ansiosta työllistymistä voidaan kuitenkin tulkita kahdella 

tavalla. Toisaalta mentori on konkreettisesti vaikuttanut aktorin työllistymiseen 

esimerkiksi suosittelemalla aktoria avoimeen tehtävään organisaatiossaan tai 

suosittelemalla aktoria verkostolleen. Mentorin vaikutus työllistymiseen voidaan 

nähdä myös välillisenä, sillä mentoroinnin on koettu parantaneen aktorin 

konkreettisia työnhakutaitoja, kuten työnhakuasiakirjojen laatimista.  

 

Työelämäorientaation ulottuvuuksien osalta tämän tutkimuksen tulokset 

kyseenalaistavat aikaisempien tutkimustulosten pohjalta tehdyt oletukset. 

Yritysmaailman konseptissa toteutettujen aikaisempien tutkimusten valossa 

mentoroinnin keskeisenä tehtävänä on pidetty työtaitoihin (job related skills) liittyvää 

tukea (Eby, 1997). Työelämäorientaation ulottuvuuksista työelämätietoja ja -taitoja 

on myös pidetty helpoimmin kehitettävissä olevana ulottuvuutena (Penttinen et al., 

2013). Työelämäsuhde puolestaan edustaa asenteellista ulottuvuutta, joten sen 

kehittäminen on nähty haastavimpana. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, että 

mentoroinnin avulla kyetään vaikuttamaan parhaiten juuri työelämäsuhteen ja 

työllistymisvalmiuksien ulottuvuuteen, kun taas työelämätietojen ja -taitojen 

tukeminen mentoroinnin avulla on haastavampaa.  

 

5.3.1 Mentorointisuhteen laatu 

 

Kyselylomakkeen mentorointisuhdetta käsittelevän osion avulla selvitettiin mentori-

aktori -parien mentorointisuhteen laatua. Metorointisuhteen laatua arvioitiin 

yhteensä 17 väittämällä, joihin vastattiin 4-portaisella Likert-asteikolla. 

Relationaalisen mentoroinnin näkökulmasta mentorointisuhteen laatu tulee arvioida 

molempien suhteen osapuolien näkemys huomioiden (Ragins, 2012). Siten 

tarkastelun kohteeksi otettiin mentorointisuhteet, joiden molemmat osapuolet olivat 

vastanneet kyselyyn.  (10 aktori-mentori paria). Mentorointisuhteen laatua 

koskevien väittämien vastaukset pisteytettiin ja mentori-aktori pareille laskettiin 

väittämien yhteispisteet molemmille osapuolille erikseen, sekä parikohtaiset 

kokonaispisteiden keskiarvot (Taulukko 7)  
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Taulukko 7. Mentorointisuhteen laadun pistemäärät 

 

 

Taulukko 7 havainnollistaa, että mentorointisuhteen laadun kokonaispistemäärät 

vaihtelivat aineistossa välillä 41-68, mikä osoittaa, että mentorointisuhteiden 

laadussa oli vaihtelua. Pääsääntöisesti aktoreiden arviot mentorointisuhteen 

laadusta olivat mentoreiden arvioita positiivisempia, mutta kolmessa tapauksessa 

(Pari 8, 9 ja 10) mentori arvioi suhteen laadun korkeammaksi kuin aktori.  

 

Myös työelämäorientaatiota koskevista väittämistä laskettiin pisteet yhteen ensin 

jokaiselle ulottuvuudelle ja sen jälkeen ulottuvuuksien pisteiden summana saatiin 

työelämäorientaation kokonaispistemäärä (Taulukko 8). Työelämäorientaation 

ulottuvuuksien yhteispisteet eli työelämäorientaation kokonaisuudessaan saamat 

pisteet vaihtelivat välillä 66-141 ja aktoreiden vastausten pisteiden keskiarvo oli 108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktori Mentori Keskiarvo

Pari 1 65 56 60,5

Pari 2 64 61 62,5

Pari 3 64 61 62,5

Pari 4 65 61 63

Pari 5 65 64 64,5

Pari 6 64 58 61

Pari 7 64 61 62,5

Pari 8 41 62 51,5

Pari 9 60 68 64

Pari 10 57 59 58

Maks. 68 68 68
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Taulukko 8. Työelämäorientaation pistemäärät 

 

 

Mentorointisuhteen laadun ja työelämäorientaation mahdollista yhteyttä tarkasteltiin 

ensin vertaamalla mentorointisuhteen laadun pareittain laskettuja keskiarvopisteitä 

ja aktoreiden työelämäorientaation kokonaispistemääriä tosiinsa. 

Mentorointisuhteen laadun ja työelämäorientaation pistemäärien keskinäinen 

vertailu osoitti, että mentorointisuhteen laadulla on merkitystä mentoroinnin 

vaikuttavuuteen työelämäorientaation kannalta. Kuviossa 11 esitetään 

mentorointisuhteen laadun parittaiset keskiarvopisteet ja vastaavien 

mentorointiparien aktoreiden työelämäorientaation pistemäärät.  

 

 

Kuvio 11. Hajontakaavio mentorointisuhteen laadun ja työelämäorientaation 

pistemääristä 

Työelämäorientaatio 

kokon. 
Työelämäsuhde

Työelämätiedot ja          

-taidot
Työllistymisvalmiudet

Aktori 1 106 35 24 47

Aktori 2 111 39 23 49

Aktori 3 100 32 22 46

Aktori 4 123 39 30 54

Aktori 5 141 41 36 64

Aktori 6 125 39 30 56

Aktori 7 121 39 28 54

Aktori 8 81 25 22 34

Aktori 9 66 21 11 34

Aktori 10 102 34 25 43

Maks. 144 44 36 64
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Mentorointisuhteen laatu koettiin keskimääräisesti heikoimmaksi pareissa 8 ja 10. 

Tarkastelemalla aktoreiden anamia pistemääriä mentorointisuhteen laadulla 

havaittiin, että aktoreiden kokemana mentorointisuhde oli laadultaan heikoin 

pareissa 8, 9 ja 10. Nämä parit olivat myös tarkastelun kohteena olevista 

mentorointipareista (10 kpl) ainoita, joissa mentorin kokemus suhteen laadusta oli 

aktoreiden arviota korkeampi. Mentorointisuhteen heikoimmaksi kokeneiden parien 

aktorit (Aktori 8, 9 ja 10) raportoivat myös mentoroinnin vaikutuksen 

työelämäorientaatioon heikoimmaksi verrattaessa muiden aktoreiden pistemääriin 

ja näiden aktoreiden pisteet jäivät huomattavasti keskiarvoa (108) alhaisemmaksi. 

Aktori 8 oli myös koko aineiston aktoreista (14 aktoria) ainoa, joka koki, että 

mentorointi ei ollut juurikaan tukenut työelämäorientaatiota. Aktori 9 ja 10 

puolestaan kokivat mentoroinnin tukeneen jonkin verran työelämäorientaatiota.  

 

Vastaavasti parien 4, 5 ja 9 keskimääräiset arviot mentorointisuhteen laadusta olivat 

korkeimmat koko aineistossa ja näiden parien aktoreiden raportoimat 

työelämäorientaation vaikutukset olivat korkeimmasta päästä koko aineistossa. 

Parin 9 mentorointisuhteen laadun keskiarvoa kuitenkin nostaa mentorin antama 

maksimipistemäärä mentorointisuhteen laadulle, kun taas aktorin antama arvio oli 

aineistossa kolmanneksi alhaisin verrattuna muiden aktoreiden pistemääriin. Tämä 

käy ilmi taulukossa 11 muista poikkeavana havaintona.  

 

Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, että mentorointisuhteen laadulla ja 

etenkin aktoreiden kokemuksella suhteen laadusta on merkitystä mentoroinnin 

vaikuttavuuteen työelämäorientaation kannalta. Korkealaatuisemman suhteen 

voidaan katsoa edistävän mentoroinnin positiivisempia lopputulemia 

työelämäorientaatioon. Kyselyn tulokset antavat siten tukea Raginsin (2012) 

havainnolle mentorointisuhteen laadun huomioimisen tärkeydestä mentoroinnin 

lopputulosten ja onnistumisen kannalta. Suhteen laadulla on merkitystä 

mentoroinnin vaikuttavuuteen työelämäorientaatioon, mutta suhteen laatu ei 

kuitenkaan ole yksistään ainoa vaikuttava tekijä, sillä mentorointisuhteen laadusta 

riippumatta jokainen aineiston aktoreista koki mentoroinnilla olevan jonkinlaisia 

positiivisia vaikutuksia työelämäorientaatioon.  
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5.4 Mentorointiin liittyvät tekijät 

 

Tutkimuksen pyrkimyksenä oli löytää mentorointisuhteen laadun lisäksi muita 

mentorointiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat merkittäviä työelämäorientaation kannalta 

joko tukien tai heikentäen mentoroinnin vaikuttavuutta. Aineistosta nousi esille 

keskeisinä tekijöinä mentorointitapaamisten määrä, mentorin tausta, parien 

yhteensopivuus sekä mentorointiohjelmaan liittyvät tekijät. Seuraavissa 

alakappaleissa tarkastellaan näitä tekijöitä tarkemmin.  

 

5.4.1 Mentorointitapaamisten määrä 

 

Jokainen mentorointiohjelmista kesti noin puoli vuotta alkaen syksyllä loka-

marraskuussa ja päättyen seuraavana keväänä. Kyselyn perusteella havaittiin, että 

mentori-aktori -parien välillä oli suurta vaihtelua tapaamisten lukumäärässä johtuen 

siitä, että osapuolet saivat itse päättää tapaamisten määrän. Tapaamisten määrä 

vaihteli kahdesta kymmeneen ja parit tapasivat ohjelmien aikana keskimäärin viisi 

kertaa. Tapaamisten lukumäärällä havaittiin olevan merkitystä aktoreiden 

kokemaan hyötyyn mentoroinnista, jota pyydettiin arvioimaan arvosanalla 0-10 

(Kuvio 12).  

 

 

Kuvio 12. Hajontakaavio tapaamisten lukumäärästä ja aktoreiden kokemasta 

hyödystä  
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Aktoreiden antamat arvosanat mentoroinnin koetusta hyödystä vaihtelivat 

aineistossa välillä 7-10. Aktorit jotka olivat tavanneet mentoriaan useammin, kokivat 

mentoroinnin hyödyllisemmäksi itselleen kuin ne aktorit, jotka olivat tavanneet 

mentoriaan vähemmän. Merkittävä havainto myös on, että aineistossa pienimmän 

tapaamisten määrän (2 tapaamista) ilmoittanut akori koki mentoroinnin vaikuttaneen 

muita aktoreita vähemmän työelämäorientaatioon ja sama aktori koki myös 

mentorointisuhteen laadun heikoimmaksi koko aineistossa. Sen sijaan yhden 

suurimmista tapaamisten määristä (10 tapaamista) ilmoittanut aktori koki 

mentoroinnin vaikuttaneen työelämäorientaatioon eniten koko aineistossa ja 

vastaavasti aktori koki mentorointisuhteen laadun korkeimmaksi koko aineistossa. 

Aktoreiden avoimien vastausten analysoinnin perusteella myös havaittiin, että 

mentorointitapaamisten määrä ja tapaamisten säännöllisyys nousivat keskeisiksi 

tekijäksi kysyttäessä mentoroinnin kehityskohteita tai epäonnistumisia.  

 

”Jos olisimme asuneet samalla paikkakunnalla, olisimme tavanneet 

useammin.”(Aktori) 

 

”Voisimme tavata useamminkin, mutta ymmärrän että hänellä on 

kiireinen aikataulu.” (Aktori) 

 

Kyselyn tulosta voidaan selittää Kramin (1983) teorialla mentorointisuhteen 

vaiheista, sillä mentorointisuhteen muotoutuminen vaatii aikaa ja useampia 

tapaamiskertoja, jotta suhde voi käydä läpi erilaisia vaiheita tehtävineen. 

Mentorointikirjallisuudessa nostetaan myös esille mentorointisuhteeseen liittyvänä 

tekijänä läheisyys eli mentorointisuhteessa vaaditaan tietynasteisen läheisyyden 

muodostumista osapuolten välille (Haggard et al., 2011) Siten muutama yksittäinen 

tapaaminen ei vielä riitä muodostamaan osapuolten välille läheistä suhdetta, joka 

mahdollistaisi luottamuksen syntymisen. Kysely kuitenkin osoitti, että tapaamisten 

lukumäärästä huolimatta jokainen aktoreista koki saavansa jonkinlaista hyötyä 

mentoroinnista työelämäorientaation suhteen, joten jo pienemmälläkin tapaamisten 

määrällä voidaan saavuttaa hyötyjä. 
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Mentoreiden antamissa arvosanoissa mentoroinnin koetusta hyödystä itselle oli 

suurempaa vaihtelua ja arvosanat vaihtelivat välillä 6-10.Mentorointitapaamisten 

lukumäärällä ei kuitenkaan vaikuttanut olevan merkitystä mentoreiden kokemaan 

hyötyyn, sillä jo pienellä tapaamisten lukumäärällä osa mentoreista antoi 

mentoroinnin hyödylle arvosanan 10, kun taas suuremman tapaamisten 

lukumäärän ilmoittaneissa mentoreissa oli useampia, jotka antoivat alhaisemman 

arvosanan (Kuvio 13) 

 

 

Kuvio 13. Hajontakaavio tapaamisten lukumäärästä ja mentoreiden kokemasta 

hyödystä 

 

Kyselyn tulosten perusteella mentoreiden kokema hyöty ei siten ole aktoreiden 

tapaan riippuvainen tapaamisten lukumäärästä, vaan mentorit voivat kokea 

hyötyvänsä mentoroinnista myös vähäisemmällä tapaamisten määrällä. Tulosta 

voidaan selittää sillä, että osapuolten tavoitteet ja tarpeet erosivat suuresti sen 

suhteen, mitä mentoroinnilta odotettiin. Mentoreiden pyrkimyksenä oli auttaa 

opiskelijoita ja tutustua nykyajan opiskelumaailmaan, joten nämä tavoitteet on 

helpompi täyttää pienemmilläkin tapaamismäärillä.  
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5.4.2 Mentorin tausta  

 

Mentoriin liittyvänä taustatekijänä havaittiin olevan merkitystä mentoroinnin 

kannalta sillä, onko mentori toiminut itse jossain vaiheessa elämäänsä aktorin 

roolissa. Suurin osa mentoreista (11 mentoria) raportoi olleensa jossakin vaiheessa 

elämäänsä aktorina ja ainoastaan kolme mentoria ei ollut itse toiminut aikaisemmin 

aktorin roolissa. Kyselyn tulokset osoittavat, että mentoroinnin vaikutus 

työelämäorientaatioon sekä mentorointisuhteen laatu aktoreiden raportoimana oli 

kaikista heikoin niiden kahden mentori- aktori -parien suhteessa, joissa mentori ei 

ollut toiminut itse koskaan aktorin roolissa.  

 

Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, että mentorin omakohtainen 

kokemus aktorina toimimisesta on hyödyksi mentoroinnissa ja sen 

vaikuttavuudessa. Kyselyn havainnot antavat lisätietoa aikaisemmille 

tutkimustuloksille mentorin omakohtaisten kokemusten merkityksestä. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aikaisemmat mentorointikokemukset 

ovat yhteydessä halukkuuteen ja motivaatioon toimia mentorina (Allen et al., 1997; 

Ragins & Cotton, 1999) Kramin (1985) havainnon mukaan kokemukset aktorina 

toimimisesta vaikuttavat henkilöiden motivaatioon hakeutua mentoreiksi ja hänen 

mukaansa aktoreina toimineet henkilöt hakeutuvat todennäköisemmin itse 

mentoreiksi kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät ole koskaan toimineet itse aktorin 

asemassa. Tässäkin tutkimuksessa mentorin omakohtainen kokemus toimi 

motivaattorina hakeutua ohjelmiin, mutta kyselyn tulokset myös osoittavat, että 

mentorin kokemuksella on vaikutusta myös mentoroinnin lopputulemiin ja 

vaikuttavuuteen. 

 

Mentorin taustaan liittyvänä merkittävänä tekijänä havaitaan myös ikäluokkaan ja 

mentorin työelämän näkemyksiin ja kokemuksiin liittyvät tekijät. Mentoreiden keski-

ikä oli 40 vuotta ja siten iso osa mentoreista oli valmistunut yliopistosta 1990-luvun 

puolella. Sekä aktoreiden että mentoreiden vastauksissa kiteytyy osapuolten 

havainnoiva kuilu, joka vallitsi joidenkin mentori-aktori -parien välillä. Osapuolet 

kokivat kuilun syntyneen siitä, että heidän näkemykset työelämästä ja kokemukset 

työnhausta erosivat toisistaan.  
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”Mentoroinnin pääpaino tuntui olevan työnhaussa. Koska en ole itse 

HR-ihminen ja olen edellisen kerran hakenut töitä vuosia sitten, minulla 

ei ollut kovin paljon annettavaa tähän aiheeseen.” (Mentori) 

 

”Sain toisaalta häneltä hyviä vinkkejä oman CV:n hiomiseen.” (Mentori) 

 

”Koin, että itselläni saattoi olla jopa työnhaun uudet metodit häntä 

paremmin hallussa.” (Aktori) 

 

”Opiskelijoiden ajatusmaailma on muuttunut radikaalisti siitä ajasta, 

jolloin itse opiskelin. Nykyään kaikilla pitäisi olla koulutusta vastaava 

työpaikka jo ennen valmistumista, jotta on mitään mahdollisuuksia 

työllistyä valmistumisen jälkeen. Minulle tämä ajatus oli vieras.” 

(Mentori) 

 

Molemmat mentoroinnin osapuolista kokivat kuilun vaikuttaneen mentorointiin siten, 

että sen koettiin vaikeuttavan mentorointia ja siitä saatavaa hyötyä. Kuilun 

raportoineet aktorit kokivat, että mentorit eivät ymmärrä täysin heidän tilannettaan 

tai ole perillä nykyajan työelämästä. Vuorinen & Valkonen (2007) toteavatkin, että 

korkeakouluista 2000-luvulla valmistuneet kohtaavat täysin erilaisen työelämän, 

kuin heidän vanhempansa. Mentorit puolestaan kokivat, että eivät kykene kuilun 

takia antamaan aktorille niin paljon kuin olisivat halunneet, sillä kokivat nykyajan 

opiskelumaailman ja vastavalmistuneiden kohtaaman työelämän muuttuneen 

omista opiskeluajoista. Toisaalta mentorit myös kokivat voineensa oppia jotain 

kuilun ansiosta ja kokemusta pidettiin myös silmiä avaavana. 
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5.4.3 Parien yhteensopivuus 

 

Sekä aktoreiden että mentoreiden vastauksissa korostettiin parien 

yhteensopivuuden tärkeyttä ja yhteensopimattomuus koettiin merkittävänä syynä 

mentorointisuhteen epäonnistumiseen. Parin yhteensopivuuden koettiin edistävän 

mentorointisuhteessa luottamuksen syntyä ja mahdollistavan hedelmällisen sekä 

avoimen keskusteluilmapiirin. 

 

”Onnistunut "paritus" eli tulimme hyvin toimeen ja pystyimme 

juttelemaan avoimesti” (Mentori) 

 

”Olen todella onnellinen siitä, että juuri tämä mentori valittiin parikseni 

ja olen saanut häneltä aivan uudenlaisen uskon omaan tulevaisuuden 

uraan ja luottamuksen omiin kykyihini. (Aktori) 

 

”Keskinäinen kemia toki sujuvoittaa luottamuksen syntymistä ja 

keskustelun hedelmällisyyttä.” (Mentori) 

 

Mentoreiden ja aktoreiden vastausten tarkastelu myös osoitti, että parien 

yhteensopivuutta on vaikea ennustaa etukäteen. Mentorointiohjelmien 

hakuvaiheessa aktorit saivat toivoa tiettyä mentoria itselleen tutustuttuaan 

mentoreiden taustatietoihin, kuten ammatilliseen asemaan ja kiinnostuksen 

kohteisiin. Tulokset kuitenkin osoittavat, että aktoreiden vaikutusmahdollisuuksia 

korostava menettely ei välttämättä takaa parien yhteensopivuutta. Yksi mentori 

toteaakin, että pelkästään paperilla ei voida tietää, miten sopivia parit ovat 

todellisuudessa toisilleen.  

 

”Mentori - aktori parien valitseminen on vähän arpapeliä. Pelkillä 

papereilla ei tiedä miten pari tulee toimeen.”(Mentori) 

 

”Toisille sopivat mentori ja aktori on kaiken a ja o.” (Mentori) 

 

”Me emme ehkä loppupeleissä olleetkaan sopiva match.” (Aktori) 
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Artisin (2013) mukaan opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa parien valintaan 

vahvistaa aktoreina toimivien opiskelijoiden sitoutumista mentorointiprosessiin ja 

lisää omistajuuden tunnetta, joka vaikuttaa positiivisesti mentoroinnin lopputulemiin. 

Lisäksi Parise & Forret (2007) toteavat, että mahdollisuus valita pari, joka jakaa 

samanlaiset kiinnostuksen kohteet, tavoitteet tai taustan tekee parien välisestä 

kommunikaatiosta helpompaa ja mentorointisuhteesta miellyttävämmän. Tämän 

tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että aktoreiden mahdollisuus vaikuttaa 

parien valintaan ei yksistään takaa parien yhteensopivuutta, sillä mentorointi on 

ihmissuhde, johon vaikuttavat molempien persoonat, taustat ja henkilökemiat. 

 

5.4.4 Mentorointiohjelma 

 

Aktoreiden ja mentoreiden vastauksista on havaittavissa mentorointiohjelmaan, 

kuten järjestävään tahoon ja ohjelman organisointiin liittyvät tekijät, jotka nousivat 

esille aineistosta toistuvina teemoina. Mentorointiohjelmissa järjestettiin muutamia 

yhteisiä tapaamisia ohjelmien aikana, joissa ohjelmien osallistujat voivat tavata 

toisiaan. Yhteistapaamiset koettiin mentoroinnin kannalta merkityksellisinä ja 

tärkeinä elementteinä, sillä ne koettiin mahdollisuutena jakaa kokemuksia samassa 

tilanteessa olevien kanssa.  

 

”Aktorien yhteisiä, tai yhteisiä aktori-mentori iltoja olisi ollut mukava olla 

enemmän, olisin mielelläni kuullut, miten muilla menee ja tutustunut 

lisää mentoreihin, sillä he vaikuttivat kiinnostavilta kaikin puolin. (Aktori) 

 

”En päässyt paikalle aloitustilaisuuteen ja metoroinnin raamit, tavoitteet 

ja toimintamallit jäivät käymättä läpi. (Aktori) 

 

”Lopetustapahtumaa ei järjestetty” (Aktori) 

 

Erityisesti aloitus- ja lopetustapaamiset koettiin tärkeiksi ja poissaolo niistä tai niiden 

puuttuminen koettiin negatiivisiksi tekijöiksi ja ohjelmien kehityskohteksi. 

Aloitustapaaminen nähtiin mentoroinnin onnistumisen kannalta oleellisena, sillä se 
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mahdollisti mentoroinnin tavoitteiden määrittämisen. Aloitustapaaminen koettiin 

myös tärkeänä mentoroinnin kulun kannalta, sillä sen koettiin valmistavan osapuolet 

mentorointiin. Lopetustapahtuma puolestaan nähtiin mahdollisuutena summata 

yhteen kokemuksia ja sen puuttuminen yhden ohjelman osalta nähtiin tärkeänä 

kehityskohteena järjestävälle taholle. Kyselyn tulokset antavat tukea aikaisemmille 

tutkimuksille mentorointiohjelmiin liittyvistä keskeisistä tekijöistä. Aikaisemmissa 

yritysmaailman mentorointiohjelmien tutkimuksissa mentoreiden kouluttaminen 

tehtäväänsä on nostettu keskeiseksi tekijäksi (Parise & Forret, 2007). Scandura & 

Williams (2004) ovat havainneet mentoreiden kouluttamisen tärkeäksi, sillä se 

auttaa mentoreita valmistautumaan rooliinsa. Allen et al. (2006) ovat havainneet, 

että kouluttaminen lisäsi mentoreiden sitoutumista ja mentoreiden positiivisempia 

kokemuksia mentoroinnista sekä paransi mentoreiden suoriutumista tehtävässään. 

Tämän tutkimuksen tulokset myös osoittavat, että mentoreiden tavoin aktorit 

kokevat hyötyvänsä kouluttamisesta. Saman havainnon on tehnyt aikaisemmin 

myös Artis (2013) todeten, että mentoreiden tavoin aktoreiden kouluttaminen 

rooliinsa on tärkeää mentorointiohjelmissa parantaen mentorointisuhteen laatua.  

 

Osallistujien kokemuksia mentorointiohjelmista mitattiin myös NPS- mittarilla, jolla 

selvitettiin, kuinka todennäköisesti osallistujat suosittelisivat vastaavanlaiseen 

ohjelmaan osallistumista muille. Aktoreiden arvosanat jakautuivat välille 9-10, joten 

NPS oli 100, mikä on maksimiarvo ja kertoo siten aktoreiden korkeasta 

suositteluasteesta mentorointiohjelmia kohtaan. Vastaavasti mentoreiden 

vastaukset jakautuivat välille 7-10 ja aktoreista poiketen mentoreissa oli 

passiiviseksi (arvosana 7 ja 8) luokiteltuja vastaajia. Mentoreiden NPS oli 53, joka 

on huomattavasti aktoreiden lukua alhaisempi. Lisäksi kysely osoitti, että yhtä 

aktoria lukuun ottamatta kaikki aktorit voisivat kuvitella toimivansa tulevaisuudessa 

itse mentoreina. Myös mentoreiden puolesta suurin osa (13 mentoria) voisi kuvitella 

toimivansa jatkossa uudelleen mentorina. 

 

Kyselyn tulokset siten osoittavat, että etenkin aktorit kokivat mentorointiohjelmat 

onnistuneina. Tämän tutkimuksen tulokset myös vahvistavat aikaisempia 

tutkimustuloksia mentoroinnin ketjuvaikutuksesta. Raginsin (2012) tutkimus 

osoittaa, että tämän päivän aktoreista tulee huomisen mentoreita, sillä henkilöt jotka 
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ovat joskus toimineet aktorin roolissa hakeutuvat todennäköisemmin itse 

mentoreiksi. Ragins (2012) kuitenkin lisää, että aktoreiden kokemukset ovat 

täytyneet tällöin olla positiivisia. Peilaten käänteisesti kyselyn tuloksia Raginsin 

(2012) havaintoon voidaan olettaa, että lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden 

aktoreiden kokemukset mentorointiohjelmiin osallistumisesta ovat olleet positiivisia, 

sillä suurin osa aktoreista ilmoittaa halukkuutensa toimia myöhemmin mentorina.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää mentorointia työelämäorientaation 

näkökulmasta ja mentorointi nähtiin aikaisempien tutkimustuloksien valossa 

potentiaalisena menetelmänä yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaation 

tukemiseen. Tutkimuksella pyrittiin myös vastaamaan kirjallisuudesta ja 

tutkimuskentältä kumpuavaan tarpeeseen edistää mentoroinnin tutkimusperinteen 

moninäkökulmaisuutta ja mentoroinnin vaikuttavuuden empiiristä tutkimusta. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin mentoroinnin tutkimuksessa kaivattua 

teoriatriangulaatiota eli useamman teoreettisen näkökulman yhdistämistä.  

 

Tutkimuksessa keskeisen teoreettisen lähestymistavan muodosti 

työelämäorientaatio ulottuvuuksineen sekä työelämäorientaation ja mentoroinnin 

välinen yhteys, jota havainnollistettiin Penttisen kollegoineen (2013) esittämän 

korkeakouluopiskelun työelämäorientaation tukemisen viitekehyksen avulla. Toinen 

keskeinen lähestymistapa oli relationaalisen mentoroinnin teoria, joka edusti 

modernia ja tuoretta näkökulmaa mentorointiin. Kolmannen teoreettisen 

näkökulman muodosti perinteisen mentoroinnin teoriapohja, jonka päälle 

mentoroinnin tutkimus rakentuu.  

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja 

tutkimus voidaan täsmentää kyselytutkimukseksi aineistonkeruumenetelmänsä 

puolesta. Empiirisen tarkastelun kohteena oli neljä eri aikoina, mutta tavoitteiltaan 

ja kohdejoukoltaan yhtäläistä yliopisto-opiskelijoille suunnattua mentorointiohjelmaa 

osallistujineen. Aineistonkeruu toteutettiin kyselylomakkeen avulla ja lomake 

rakennettiin viitekehyksessä kuvattuja teorialähtökohtia hyödyntäen. Aineiston 

analysointi toteutettiin laadullisin menetelmin hyödyntäen sisällön analyysin 

työkaluja sekä teoriasidonnaista analyysitapaa.  
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6.1 Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimusongelma pohjautui havaintoon siitä, että korkeakoulujen keskuudessa 

yleistyneiden mentorointiohjelmien suosiosta ja työelämäorientaation tukemiseen 

asetetetuista tavoitteista huolimatta mentoroinnin vaikuttavuutta 

työelämäorientaation tukemisen kannalta ei ollut vielä tutkittu. Tämän tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että mentorointiohjelmien hyödyntäminen korkeakoulujen 

keskuudessa on aiheellista ja mentoroinnilla voidaan saavuttaa positiivisia 

vaikutuksia työelämäorientaatioon.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitettiin: Miten mentorointi tukee yliopisto-

opiskelijoiden työelämäorientaatiota? Tutkimuksen päätutkimuskysymykseen 

vastaamalla pyrittiin selvittämään, minkälaisia vaikutuksia mentoroinnilla on 

opiskelijoiden työelämäorientaatioon. Ennakko-oletuksina huomioitiin, että 

mentorointi voi vaikuttaa työelämäorientaatioon positiivisesti mutta myös 

negatiivisesti, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa on nostettu esille mentoroinnin 

mahdollinen epäonnistuminen (Eby et al., 2000; Eby et al., 2004; Maloney, 2012; 

Ragins & Verbos, 2007) Aikaisemmat opiskelija-aineistoilla toteutetut tutkimukset 

ovat olleet hyvin yhtä mieltä siitä, että opiskelijat hyötyvät mentoroinnista monin 

tavoin ja mentoroinnista voidaan saada tukea työelämään siirtymisessä (Artis, 2013; 

Cunningham, 1995; D’Abate, 2010; Eby, 1997; Schlee, 2000). Myös Penttinen 

kollegoineen (2013) on nimennyt mentoroinnin potentiaalisena menetelmänä 

korkeakouluopiskelijoiden työelämäorientaation tukemiseen. 

 

Tämän tutkimuksen empiria antaa tukea kirjallisuudesta ja aikaisemmista 

tutkimustuloksista kumpuaville oletuksille vahvistaen näkemyksen mentoroinnin 

potentiaalista työelämäorientaation tukemiseen. Tämän tutkimuksen tulokset tuovat 

lisätietoa aikaisemmissa tutkimuksissa listattuihin hyötyihin osoittaen, että 

mentoroinnilla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti työelämäorientaatiota. Ensinnäkin 

suurin osa aineiston opiskelijoista koki, että mentorointi on vaikuttanut vähintään 

jonkin verran heidän työelämäorientaatioon. Ainoastaan yksi opiskelija koki, että 

mentoroinnilla ei ollut juurikaan vaikutusta hänen työelämäorientaatioon, mutta 

ulottuvuuksiin liittyvien väittämien tarkastelu kuitenkin osoitti, että mentoroinnilla on 
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ollut positiivisia vaikutuksia myös mainitun aktorin työelämäorientaatioon. Vastoin 

mahdollisena pidettyä ennakko-oletusta, mentoroinnilla ei koettu olevan negatiivista 

vaikutusta työelämäorientaatioon. Empiiriset tulokset vahvistavat siten aikaisempia 

tutkimustuloksia mentoroinnin hyödyllisyydestä opiskelijoiden siirtymävaiheessa 

opinnoista työelämään.  

 

Päätutkimuskysymystä tukemaan esitettiin neljä alatutkimuskysymystä, joista 

ensimmäisenä esitettiin: Miten mentorointi vaikuttaa työelämäorientaation eri 

ulottuvuuksiin? Tutkimuksessa työelämäorientaatiota haluttiin tarkastella sekä 

kokonaisuutena, että sen ulottuvuuksien kautta, joten ensimmäinen 

alatutkimuskysymys pureutui työelämäorientaation ulottuvuuksiin. 

Työelämäorientaation ulottuvuuksien suhteen ei ollut vahvoja ennakko-oletuksia, 

sillä aikaisempia vastaavanlaisia tutkimuksia ei ollut saatavilla ja mahdolliset 

työelämäorientaatioon heijastettavat tutkimukset olivat tehty yritysmaailman 

kontekstissa. Aikaisemmissa yritysmaailman kontekstissa toteutetuissa 

tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että mentoroinnilla voidaan tukea erityisesti 

aktoreiden taitojen ja kompetenssien kehittymistä (D’Abate, 2010; Eby, 1997). 

Työelämätietojen ja -taitojen ulottuvuutta on myös pidetty helpoiten kehitettävissä 

olevana osa-alueena, kun taas asenteellista ulottuvuutta edustava työelämäsuhde 

on nähty kehittämisen kannatla haastavimpana (Penttinen et al., 2013). 

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella voitiin myös arvella, että mentoroinnilla 

voidaan tukea myös muita työelämäorientaation ulottuvuuksia (Crisp, 2009; 

D’Abate, 2010; Eby, 1997).  

 

Empiria osoitti, että mentoroinnilla oli positiivisia vaikutuksia jokaiseen 

työelämäorientaation ulottuvuuteen, joten tulos vahvistaa kirjallisuudesta 

kumpuavaa oletusta mentoroinnin monipuolisista vaikutuksista. Vaikuttavuudessa 

oli kuitenkin eroa eri ulottuvuuksien osalta ja vastoin kirjallisuudesta kumpuavaa 

ennakko-oletusta, empiiriset tulokset osoittivat mentoroinnin vaikuttaneen heikoiten 

työelämätietojen ja -taitojen ulottuvuuteen ja positiivisimmat vaikutukset koettiin 

työllistymisvalmiuksien sekä työelämäsuhteen osa-alueissa. 
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Toisena alatutkimuskysymyksenä esitettiin: Mikä merkitys mentorointisuhteella on 

työelämäorientaation kannalta? Tässä tutkimuksessa mentorointisuhde huomiotiin 

sen laadun kautta, sillä relationaalisen mentoroinnin kirjallisuudesta kumpusi tarve 

huomioida mentorointisuhteen laatu. Kirjallisuudesta kumpuavana ennakko-

oletuksena oli, että mentorointisuhteen laadulla on merkitystä mentoroinnin 

lopputulemien kannalta (Ragins, 2012; Ragins & Verbos, 2007). Kirjallisuuden 

perusteella voitiin olettaa, että korkeampilaatuinen suhde johtaa positiivisempiin 

vaikutksiin työelämäorientaation kannalta. Raginsin (2012) mukaan 

mentorointisuhteet eroavat laadultaan toisistaan, mikä oli havaittavissa myös tässä 

tutkimuksessa. Empiria vahvisti ennakko-oletuksen osoittaen, että 

mentorointisuhteen laadulla oli vaikutusta mentoroinnin vaikutuksiin 

työelämäorientaatioon. Suhteen laatu näyttäytyi tärkeäksi elementiksi etenkin 

aktoreiden kokemana, sillä suhteen laadultaan heikoimmaksi kokeneet aktorit 

raportoivat muita aktoreita vähemmän mentoroinnin positiivisia vaikutuksia 

työelämäorientaatioon.  

 

Kolmantena alatutkimuskysymyksenä esitettiin: Mitkä tekijät mentoroinnissa ovat 

merkittäviä työelämäorientaation kannalta? Tämän tutkimuskysymyksen avulla 

haluttiin selvittää, minkälaiset tekijät mentorointiin liittyen nousevat merkittävään 

asemaan työelämäorientaation kannalta. Tälle kysymykselle ei asetettu ennakko-

oletuksia, sillä tulokset haluttiin pitää täysin avoimina ja empiirisestä aineistosta 

kumpuavina. Empiirisestä aineistosta nousi esille yhtenä keskeisenä tekijänä 

mentorointitapaamisten määrä ja tapaamisten lukumäärällä havaittiin olevan 

vaikutusta mentorointisuhteen laatuun sekä koettuun hyötyyn ja mentoroinnin 

vaikuttavuuteen työelämäorientaation kannalta. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

on saatu vastaavanlaisia viitteitä tapaamisten lukumäärän merkityksestä, sillä 

formaalia mentorointia on pidetty lopputulemiltaan epämuodollista mentorointia 

heikompana johtuen formaalin mentoroinnin ajallisesti lyhyemmästä ja 

rajoittuneemmasta kestosta (Chao et al., 1992; Eby et al., 2007; Ragins & Cotton, 

1999). 

 

Tapaamisten määrän lisäksi mentorin tausta, parien yhteensopivuus ja 

mentorointiohjelmaan liittyvät tekijät nousivat empiirisessä tarkastelussa esille. 
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Mentorin taustaan liittyvänä tekijänä mentorin omakohtainen kokemus aktorina 

toimimisesta havaittiin yhtäläisesti merkittävänä tekijänä sekä kirjallisuudessa että 

empiriassa. Useammassa tutkimuksessa on todettu, että aikaisemmat 

mentorointikokemukset ovat yhteydessä halukkuuteen ja motivaatioon toimia 

mentorina (Allen et al., 1997; Ragins & Cotton, 1999). Aikaisemmissa tutkimuksissa 

parien yhteensopimattomuus on nähty keskeisenä syynä mentoroinnin 

epäonnistumiselle (Artis, 2013; Bozeman & Feeney, 2008; Eby, 2000) 

Tutkimustulokset vahvistavat tämän, sillä kyselyyn vastanneet mentori ja aktorit 

kokivat parien yhteensopivuuden mentoroinnin onnistumisen ja lopputulemien 

kannalta keskeiseksi tekijäksi.  

 

Edellä kuvattujen tekijäiden lisäksi mentorointiohjelmaan liittyvät tekijät, kuten 

ohjelman runko ja yhteiset tapaamiset koettiin merkityksellisiksi. 

Mentorointiohjelmien yhteiset tapaamiset, kuten alku ja lopputapaamiset voidaan 

rinnastaa kirjallisuudessa esitettyyn koulutukseen. Aikaisempien tutkimusten 

valossa mentorointiin valmistava koulutus on tärkeää kohdistaa molemmille 

osapuolille, ja koulutuksella voidaan tukea mentoroinnin onnistumista (Allen et al., 

2006; Artis, 2013; Parise & Forret, 2007; Scandura & Williams, 2004). 

Tutkimustulokset tuovat myös lisätietoa työelämäorientaation tukemiseen 

mentoroinnin avulla, sillä empiiristen tulosten perusteella parien 

mentorointitapaamisten lisäksi myös mentorointiohjelmien yhteiset tapaamiset 

mahdollistavat työelämäorientaation muiden tukimuotojen, kuten vertaistuen 

hyödyntämisen.  

 

Tutkimustulokset myös kyseenalaistavat kirjallisuudessa esitetyn perinteisen 

asetelman mentori-aktori suhteesta, jossa mentorina toimii aktoria huomattavasti 

vanhempi henkilö omaten pitkän työ- ja elämänkokemuksen. Kramin (1985) 

mukaan parien välillä vallitseva ero iässä ja kokemuksessa mahdollistavat 

mentoroinnin tehtävien toteuttamisen. Merkittävä havainto aikaisempiin 

tutkimustuloksiin verrattuna on, että perinteinen mentori- aktori -asetelma voi myös 

aiheuttaa osapuolten välille kuilun heikentäen mentoroinnin vaikuttavuutta ja 

lopputulosta erityisesti työelämäorientaation kannalta.  
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Neljäntenä alatutkimuskysymyksenä esitettiin: Miten hyvin mentorointi sopii 

välineeksi työelämäorientaation tukemiseen? Kysymyksellä haluttiin selvittää 

mentoroinnin sopivuutta työelämäorientaation tukemisen menetelmäksi. Myöskään 

tälle kysymykselle ei asetettu ennakko-oletuksia, sillä mentoroinnin sopivuudesta 

työelämäorientaation tukemiseen ei ollut saatavilla aikaisempaa tutkimustietoa. 

Tulosten perusteella suurin osa opiskelijoista koki mentoroinnin hyödyllisenä 

menetelmänä työelämäorientaation tukemisessa riippumatta siitä, minkälaisia 

hyötyjä he ovat itse saaneet mentoroinnista. Myös mentoroinnin vaikuttavuuden 

perusteella menetelmää voidaan pitää sopivana välineenä työelämäorientaation 

kokonaisvaltaiseen tukemiseen, mutta sen rinnalle tarvitaan myös muita tukikeinoja 

erityisesti työelämätietojen ja -taitojen tukemiseen. Kuten Penttinen et al. (2013) 

toteavat, työelämäorientaation tukemisen viitekehys jättää tilaa hyvin erilaisille 

menetelmille.  

 

Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä tulevien mentorointiohjelmien kehittämiselle, 

joissa pyrkimyksenä on tukea korkeakouluopiskelijoiden työelämäorientaatiota. 

Tulokset osoittavat, että mentorointiohjelmiin hakevien motivaatio on keskeisessä 

roolissa ja jatkossakin ohjelmiin tulisi valita motivoituneita opiskelijoita, joten 

ohjelmiin hakeutuminen tulisi olla jatkossakin vapaaehtoista ja motivaation 

arvioimiseen hakemuskirje on oivallinen ratkaisu. Tulokset myös osoittavat, että 

parien valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota parien yhteensopivuuteen, 

mutta aktorien vaikutusmahdollisuudet parien valintaan eivät täysin takaa parien 

yhteensopivuutta. Parien yhteensopivuuden parantamiseksi tulevaisuudessa parien 

valinnan voisi toteuttaa aloitustapaamisen jälkeen, jolloin ohjelman osallistujat ovat 

päässeet tutustumaan toisiinsa kasvotusten ja aktorit voisivat aloitustilaisuuden 

jälkeen esittää mentoritoiveensa. 

 

Tarkastelun kohteena oleviin mentorointiohjelmiin haettiin tarkoituksella jo 

useamman vuoden työkokemuksen omaavia henkilöitä ja ohjelmiin valikoitui 

mentoreille asetettujen kriteerien johdosta aktoreita huomattavasti vanhempia 

mentoreita. Tulevaisuudessa mentoreille asetettavissa kriteereissä ei tulisi 

painottaa ikää tai vuosien mittaista työkokemusta, vaan työelämäorientaation 

tukemisen kannalta vastavalmistuneet ja juuri työelämään siirtyneet henkilöt 
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voisivat toimia yhtä hyvin mentoreina ja samaistua kenties iäkkäämpiä mentoreita 

paremmin korkeakouluopiskelijoiden asemaan. Tulevaisuuden 

mentorointiohjelmissa olisi myös hyvä huomioida yhteisten ja säännöllisten 

tapaamisten tuen merkitys mentorointiprosessille ja työelämäorientaatiolle. 

Mentoroinnin onnistumisen kannalta mentorointiohjelmien järjestämisessä tulisi 

myös huomioida mentorointiin valmistavan koulutuksen antaminen 

mentorointiohjellmiin osallistujille.  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

 

Tuomi & Sarajärvi (2013) korostavat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arviointia kokonaisuutena, jossa korostuu tutkimuksen sisäisen koherenssi eli 

johdonmukaisuus. Tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää 

triangulaation hyödyntämistä. Teoriatriangulaatio on huomioitu läpi tutkimuksen, 

sillä se on luonut raamit kirjallisuuskatsaukselle, ollut pohjana kyselylomakkeen 

laadinnalle ja ohjannut aineiston analysointia teoriasidonnaisesti. Laadullisessa 

tutkimuksessa triangulaatiota pidetäänkin yhtenä tutkimuksen validiteettikriteerinä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 143). Aaltola & Valli (2010) korostavat laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden keskeisenä osa-alueena raportointia. Tutkimuksen 

raportoinnissa on pyritty läpinäkyvyyteen ja siten tutkimuksen kulku ja eri 

analysointitavoilla saadut tulokset on pyritty raportoimaan yksityiskohtaisesti. 

 

Tutkimuksen rajoituksena on huomioitava otoskoko sekä kyselyyn vastaamatta 

jättäneiden määrä. Kyselyyn vastasi 29 henkilöä ja vastausprosentti oli 33 %, joten 

kadon vuoksi kaikkia mentorointiohjelmiin osallistuneita henkilöitä ei tavoitettu.  

Kyselyyn vastasi myös pelkästään kauppatieteiden opiskelijoita, vaikka 

mentorointiohjelmissa oli mukana myös tekniikan puolen opiskelijoita, joten yhteen 

koulutusalaan keskittynyt vastaajakunta otoksessa heikentää tulosten 

yleistettävyyttä muille yliopistoaloille. Karjalainen (2010) toteaakin, että vastaamatta 

jättäneet saattavat olla tutkimuksen kannalta kriittinen ryhmä. Siten vastaamatta 

jättäneistä ei kyetty saamaan mitään tietoa tai arvioimaan erosivatko vastaamatta 

jättäneet kyselyyn vastanneista. Toisaalta vastaajajoukko kuitenkin edusti 

osallistujaroolien perusteella mentorointiohjelmien osallistujien joukkoa, sillä lähes 
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puolet vastaajista oli aktoreita ja puolet mentoreita. Otoksessa oli myös edustettuna 

molemmat sukupuolet ja vastaajajoukossa oli yhteensä 10 mentori-aktori paria 

mahdollistaen parittaisen tarkastelun.  

 

Tutkimusasetelma oli myös retrospektiivinen eli tieto kerättiin kyselyyn osallistujilta 

jälkikäteen, mikä asettaa tutkimukselle omat heikkoudet vastaajien joutuessa 

palaamaan mielessään ajassa taaksepäin. Tutkimuksen rajoituksena on myös 

huomioitava aiheen luonne, sillä työelämäorientaatio on kokonaisuus johon 

vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Mahdollisia tekijöitä voidaan hakea Penttisen ja 

kollegoiden (2013) työelämäorientaation tukemisen viitekehyksestä, jossa 

työelämähorisonttia edustaa mentoroinnin rinnalla muun muassa vertaistuki, 

työharjoittelu, työssäkäynti, harrastukset ja korkeakoulujen tarjoama uraohjaus. 

Siten tutkimuksessa on mahdotonta sulkea pois työelämäorientaatioon 

mahdollisesti myötävaikuttaneet tekijät mentoroinnin rinnalla. Tapaustutkimuksen 

luonne asettaa myös tulosten yleistettävyydelle ongelman, sillä 

tapaustutkimuksessa jokainen tapaus on ainoa laatuaan. 

 

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tulevaisuudessa työelämäorientaation ja mentoroinnin välistä yhteyttä tulisi 

tarkastella suuremmalla ja monipuolisemmalla otoskoolla, jotta esimerkiksi 

kvantitatiivisten menetelmien hyödyntäminen olisi mahdollista ja pystyttäisiin 

tilastollisin testein saamaan luotettavampaa tietoa mentorointisuhteen laadun ja 

työelämäorientaation välisestä riippuvuudesta. Tutkimus osoitti, että 

mentorointiohjelmiin osallistuneiden parittaisella tarkastelulla voidaan saada 

kattavaa ja arvokasta tietoa, joten jatkotutkimuksiin olisi hyödyllistä sisällyttää 

parittainen tarkastelu.  

 

Tutkimuksessa myös huomattiin, että mentorointiohjelmiin osallistuneiden 

vastaamishalukkuus vähenee, mitä kauemman aikaa osallistumisesta on kulunut. 

Tämä olisi hyvä huomioida tulevaisuuden tutkimuksissa, jotta tutkimuksiin saataisiin 

tarpeeksi aineistoa ajoittamalla tutkimusten toteutukset varhaiseen vaiheeseen. 

Tutkimuksen retrospektiivisen ja poikittaisluonteen vuoksi tutkimuksessa ei kyetty 
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myöskään tarkastelemaan mentorointia vaiheittaisena prosessina, joten 

jatkotutkimuksissa seuranta-asetelma toisi työelämäorientaation kehittymisen 

kannalta arvokasta tietoa. Seuranta-asetelma mahdollistaisi myös 

työelämäorientaation alku- keski- ja loppumittausten toteuttamisen. Tutkimus myös 

haastoi näkemyksen perinteisestä mentori- aktori suhteesta jossa mentorina toimii 

huomattavasti iäkkäämpi ja pitkän työkokemuksen omaava henkilö. Tällöin 

osapuolien välillä vallitseva kuilu heikensi mentoroinnin vaikuttavuutta ja 

lopputulosta. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tarkastella, voisiko nuoret, hiljattain 

valmistuneet henkilöt tukea mentorin asemassa paremmin opiskelijoiden 

työelämäorientaatiota.  

 

Penttisen ja kollegoiden (2013) mallissa mentorointi on yksi menetelmä muiden 

joukossa, joten tulevaisuudessa vastaavanlaisia tutkimuksia voisi toteuttaa mallin 

muille tukimenetelmille, jotta tukimuotojen vaikuttavuuden vertailu olisi mahdollista. 

Kammeyer-Mueller ja Judge (2007) esittävät havainnon, että ne henkilöt kenellä ei 

ole mentoria, hakevat vastaavanlaista tukea muilta tahoilta, kuten kollegoilta. 

Tulevaisuudessa olisikin tärkeä tarkastella yhtäaikaisesti mentorointiin 

osallistuneiden ja muiden mentoroinnin ulkopuolella olevien opiskelijoiden 

työelämäorientaatiota. Coachingia pidetään läheisimpänä menetelmänä 

mentoroinnille, joten tulevaisuudessa sen tarkastelu työelämäorientaation 

tukemisen välineenä voisi olla hedelmällistä. Coachingissa keskitytään tiettyihin 

yksilön toivomiin työn tai elämän osa-alueisiin, joten siinä voisi olla potentiaalia 

tukemaan korkeakouluopiskelijoiden työelämäorientaatiota ja menetelmä voisi 

sopia esimerkiksi yliopistojen urapalvelutarjontaan.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1. Mentoroinnin määritelmiä eri tieteenaloilta vuosilta 1970-1990 (Jacobi, 

1991) 

 

Koulutus 

Blackwell (1989)  

"Mentoring is a process by which persons of superior rank, special achievements, 

and prestige instruct, counsel, guide, and facilitate the intellectual and/or career 

development of persons identified as proteges" 

Lester & Johnson (1981) 

"Mentoring as a function of educational institutions can be defined as a one-to-

one learning relationship between an older person and a younger person that is 

based on modeling behavior and extended dialogue between them" 

Moore & Amey (1988) 

"By our definition,mentoring is a form of professional socialization whereby a more 

experienced (usually older) individual acts as a guide, role model, teacher and 

patron of a less experienced (often younger) protege. The aim of the relationshipis 

the further development and refinement of the protege's skills, abilities, and 

understanding". 

Moses (1989) 

"Ideally,a professor takes an undergraduate or graduate student under his or her 

wing, helps the student set goals and develop skills, and facilitates the student's 

successful entry into academic and professional circles" 

Schmidt & Wolfe (1980) 

"Mentors are colleagues and supervisors who actively provide 

guidance,support,and opportunities for the protege. The functions of a mentor 

consist of acting as a role model, a consultant/advisor and a sponsor" 

Shandley (1989) 

"First,it is an intentional process of interaction between at least two individuals. 

Second, mentoring is a nurturing process that fosters the growth and development 



 
 

of the protege. Third, mentoring is an insightful process in which the wisdom of 

the mentor is acquired and applied by the protege. Fourth, mentoring is a 

supportive, often protective process. The mentor can serve as an important guide 

or reality checker in introducing the protege to the environment he or she is 

preparing for. Finally an essential component of serving as a mentor is role 

modeling"  

 

Johtaminen ja organisaatiot 

Fagenson (1989) 

”A mentor is someone in a position of power who looks out for you, or gives you 

advice, or brings your accomplishment so the attention of other people who have 

power in the company"  

 

Kogler-Hille t al. (1989) 

”Mentoring is the process of an older, more experienced member of the 

organization assuming a paternal, guiding role with a less experienced protege"  

Kram (1985) 

"Derived from Greek mythology,the name implies a relationship between a young 

adult and an older, more experienced adult that helps the younger individual learn 

to navigate in the adult world and the world of work. A mentor supports, guides, 

and counsels the young adult as he or she accomplishest his importantt ask"  

Olian et al. (1988) 

”A mentor is a senior member of the profession or organization who shares values, 

provides emotional support, careercounseling, information and advice, 

professional and organizational sponsorship,and facilitates access to key 

organizational and professional networks" 

Phillips-Jones (1982) 

"Mentors are influential people who significantly help you reach your major life 

goals" 

Roche (1978) 

”Mentoring is a relationship with a person who took a personal interest in your 

career and who guided or sponsored you"  



 
 

Zey (1984) 

"A mentor is a person who oversees the career and development of another 

person, usuallya junior,through teaching,counseling,providing psychological 

support,protecting, and at times promoting  or sponsoring" 

Psykologia 

Levinson et al. (1978) 

"The mentor relationship is one of the most complex,and developmentally 

important,a man can have in early adulthood. No word currently in use is adequate 

to convey the nature of the relationship we have in mind here. Words such as 

'counselor' or 'guru' suggest the more subtle meanings, but they have other 

connotations that would be misleading. The term 'mentor' is generally used in a 

much narrower sense, to mean teacher, adviser, or sponsor. As we use the term, 

it means all these things, and more. Mentoring is defined not in terms of formal 

roles but in terms of the character of the relationship and the functions it serves" 

Speizer (1981) 

"The terms 'mentor' and 'sponsor' are often used interchangeably to indicate older 

people in an organization or profession who take younger colleagues under their 

wings and encourage and support their career progress until they reach mid-life" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. Kyselylomake 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


