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Kehittämisprojektin 
tarve

• Miten uutta hoitotyöntekijää voidaan tukea 
tehtävässään ja edistää työhön sitoutumista

• Toimivalla mentorointimallilla ja yleisesti 
mentoroinnilla on osoitettu olevan yhteyttä 
työhön sitoutumiseen ja siinä viihtymiseen 
(Weng ym. 2010)

• Ei ole tällä hetkellä systemaattista 
mentorointimallia, tukisi systemaattista 
mentoroinnin toteutusta

• Tuki uran alkuvaiheessa on merkittävä tekijä 
työhön ja työpaikkaan sitoutumisen kannalta 
(Horner, D. K. 2017)



Tavoite, tarkoitus ja tuotos

TAVOITE on edistää työssä tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä 
sekä tukea työhön sitoutumista kehittämällä mentorointia.
TAVOITE on edistää työssä tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä 
sekä tukea työhön sitoutumista kehittämällä mentorointia.

TARKOITUS oli määritellä kirjallisuuskatsauksen ja lähijohdon näkemysten 
perusteella mentorointimallin viitekehys ja sen pohjalta laatia 
mentorointimalli

TARKOITUS oli määritellä kirjallisuuskatsauksen ja lähijohdon näkemysten 
perusteella mentorointimallin viitekehys ja sen pohjalta laatia 
mentorointimalli

TUOTOS on mentorointimalli työhyvinvoinnin, ammatillisen kasvun ja 
perehdytyksen kehittämisen tueksi.
TUOTOS on mentorointimalli työhyvinvoinnin, ammatillisen kasvun ja 
perehdytyksen kehittämisen tueksi.



Mentorointi
• Perehdytyksen jälkeinen lisä (Nikki, L., Koivunen, M. & 

Suominen, T. 2010) 

• Tehokas tapa jakaa ja vahvistaa osaamista 
(Nikki, L., Koivunen, M. & Suominen, T. 2010) 

• Osaamisen rikastaminen kokemustiedon 
avulla (Karjalainen, M. 2010)

• Tukee ja kannustaa (Kemppainen, L. 2012)

• Lisää työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista ja 
parantaa työsuorituksia (Horner, D. K. 2017)



Kehittämisprojektin toteutus

Käsitteiden määrittely
(kirjallisuuskatsaus, 

1. kysely)

- mentorointiin 
liittyvien käsitteiden 

määrittely

- Lähijohtajien  
näkemyksiä 

mentoroinnista

(N=22, 
vastausprosentti 36%)

Mentorointimallin 
muotoilu ja 
kuvaaminen

(Teoreettinen oletus 
vahvistui 1. kyselyn 

myötä)

Tarkentava kierros

-asiantuntijapaneeli 
(N=22), 

yksimielisyyden 
saavuttaminen

Valmis mentorointimalli
- Hyvän mentoroinnin 

kriteerit
- Toimijoiden vastuut ja 

roolit
- Mentoroinnin rakenne/

prosessi



Hyvän 
mentorointisuhteen 
elementit • Sitoutuneisuus

• Luottamuksellisuus
• Vapaaehtoisuus
• Avoimuus
• Tasa-arvoisuus
• Tavoitteellisuus
• Vastavuoroisuus
• Motivoituneisuus
• Kollegiaalisuus



Mentorointimalli – roolit ja vastuut

Mentoroitava

• Ottaa vastuun 
mentorointiprosessista

• On aktiivinen, vastuu 
omasta oppimisestaan

• Rohkeutta tuoda esille 
omia näkemyksiään

• Tunnistaa oman 
osaamisen ja 
kehittämistarpeet

Mentori

• Jakaa osaamista, 
kokemusta ja hiljaista 
tietoa

• Neuvoo ja tukee 
ongelmatilanteissa

• Auttaa tunnistamaan 
mentoroitavan 
valmiuksia 

• Ottaa mukaan 
työyhteisöön

Johto/organisaatio

• Mahdollistaa 
mentoroinnin 
toteuttamisen

• Tukee ja auttaa 
ongelmatilanteissa

• Kannustaa osallistumaan 
mentorointiprosessiin

• Suunnittelee ja kehittää 
mentorointimallia



MENTOROINTIPÄÄTOKSEN 
TEKEMINEN

-Perehdytyksen jälkeinen 
arviointikeskustelu
-Kehityskeskustelut

ALOITUSVAIHE
• Mentorointiparin valinta 
• SWOT-analyysi, henkilökohtainen osaamisen 

arviointi
• Mentoroinnin tavoitteiden määrittäminen
• Mentorointisopimus, suunnitelma, aikataulut, 

pelisäännöt

Kesto 
6-12kk

Tapaamiset 
tarpeen 
mukaan, 

suositus 1x kk

TOTEUTUS
-Mentoritapaamiset
-Oppimispäiväkirja/muistio
-Väliarviointi puolivälissä

PÄÄTTÄMINEN
-Mentoroinnin arviointi
-Mentoroinnin kehittämistarpeet
-Vaikuttavuuden seuranta
-Palaute ja yhteenveto esihenkilölle ja 
mentorointikoordinaattorille

TIEDOTTAMINEN
-Mentorointikoordinaattori, 
organisaatio,työyhteisö,esihenkilö
-Materiaalit mentorille ja 
mentoroitavalle

Mentorointi EI ole 
perehdyttämistä

Mentorointipankki, 
mentorointikoordinaattori, 
esihenkilöt



Kiitos!
Jaana.maula@edu.turkuamk.fi
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Kehittämisprojektin hyödyt käytännön työelämälle:

• Kehittämistarve mentoroinnille ja mentorointimallille 

on tullut käytännön hoitotyöstä

• Mentorointi nähdään tärkeänä menetelmänä 

tukemassa osaamisen kehittymistä perehdytyksen 

jälkeen

• Nyt kehittämisprojektissa tuotettu mentorointimalli 

tulosyksikköön esimiesten näkökulmasta tuo 

systemaattisuutta ja yhdenmukaisuutta mentorointiin

➢ Voidaan soveltaa yksikön näkökulmasta

• Jatkokehittäminen: myös hoitohenkilökunnan 

näkökulma mentorointimalliin

TYÖELÄMÄN MENTORIN 
NÄKÖKULMIA


