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Osaamisen kehittäjä, projektipäällikkö
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Tausta 
• Esihenkilötyössä paljon tunnistettuja kuormitustekijöitä

• Esihenkilötyön yksinäisyys

• Ajalliset haasteet (päällekkäiset työtehtävät, ylityöt)

• Ristiriidat, paradoksit

• Miten tukea esihenkilön työuran mittaista ammatillista kasvua ja osaamisen 
kehittymistä?

• Esihenkilöiden oma toive saada työhön vertaistukea ja -näkökulmia

→miten tukea sekä esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittymistä että 
työhyvinvointia?
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Ratkaisuja tutkimushankkeen kautta
• Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla, 

Työsuojelurahaston 2-vuotinen tutkimushanke 1/2020 - 3/2022

• Mukana HAMK Edu -tutkimusyksikkö ja HAMK henkilöstöpalvelut

• Hankkeessa selvitetään:

• Millaisia kuormitustekijöitä esihenkilötyöhön liittyy ja millaista osaamista esihenkilöt työssään 
tarvitsevat?

• Miten esihenkilöasemassa olevat kokevat vertaisryhmämentoroinnin kehittäneen 
johtamisosaamistaan?

• Miten esihenkilöasemassa olevat kokevat vertaisryhmämentoroinnin edistäneen 
työhyvinvointiaan?

• Mitkä ovat keskeiset elementit onnistuneessa esihenkilöiden vertaisryhmämentorointimallissa?
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Mikä vertaisryhmämentorointi?
• Osaamisen kehittämisen menetelmä, jonka avulla voidaan tukea työssä 

oppimista, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua pienryhmätyöskentelyn 
avulla

• Tutkittu Suomessa erityisesti opettajien työn yhteydessä

• Ryhmässä mukana sekä kokeneita että uran alkuvaiheessa olevia 

• Vertaisryhmässä jaetaan omiin kokemuksiin liittyviä kertomuksia, niitä 
reflektoidaan ja niistä keskustellaan

• Luottamus ja kokemusten turvallisen jakamisen ilmapiiri

• Yhteisten toimintaperiaatteiden sopiminen



w
w

w
.h

am
k.

fi

Vertaisryhmämentoroinnin periaatteet
• Dialogisuus→ Ammatillinen tieto ja osaaminen rakentuvat tasavertaisessa ja kunnioittavassa 

dialogissa muiden kanssa

• Narratiivisuus→ Ihmisen (ammatillinen) identiteetti rakentuu kertomisen kautta; autenttisia 
tarinoita kertomalla muodostetaan itsestä ja maailmasta yhtenäinen käsitys

• Autonomisuus→ Kunnioitetaan ammatillista autonomiaa ja itseohjautuvuutta

• Vertaisuus→ Ihmisten välinen yhdenvertaisuus (tiedollisella tasolla osaamisen pääomien 
suhteen vertaisuus voi vaihdella)

• Konstruktivismi→ Oppiminen on yhteistä tiedon rakentamista; käsitykset asioista muodostuvat 
ja muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa; olemassa olevien toimintakäytäntöjen 
haastaminen ja muuttaminen

• Integratiivinen pedagogiikka→ Asiantuntijuuden kehittyminen perustuu eri tiedon muotojen 
integroimiseen
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Integratiivinen pedagogiikka (Tynjälä, 2008; 2010; Tynjälä, 
Heikkinen & Kiviniemi, 2011; 
Tynjälä & Gijbels, 2012)
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Mitä tehty 
HAMKissa?
• 2020 starttasi 3 verme-ryhmää

• 2021 vanhat ryhmät jatkoivat ja 2 
uutta ryhmää aloitti

• Ryhmien periaatteet:

• 3-6 henkeä, sekä saman alan ryhmiä että
“sekaryhmiä”

• Kokoontuminen 1x/kk 2 t kerrallaan

• Ryhmien fasilitointi (HR + hankkeen
asiantuntija AOKK:lta)

• Käsiteltävät teemat ryhmän tarpeista
nousevia
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Alustavia tutkimustuloksia: vermen
vaikutukset ammatilliseen kasvuun
• Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada uusia näkökulmia

• ”mikä on mulle tärkeetä on se että, sitä samaa asiaa katsotaan eri kulmista eli että mä saan ihan toisest näkökulmasta, 
tulevan kommentin niihin samoihin asioihin ja se on semmonen mitä, mun pääkoppa kaipaa”

• Mahdollisuus vertaisoppimiseen

• ”Kyl mä koen et se on auttanu just sillai et pystyy peilaamaan omaa toimintaansa muiden toimintatapoihin ja sitten ehkä 
sillai ajatuksia siitä miten vois eri tavalla tehdä jonkun asian tai, (-) Tää on sellasta kokemusoppimista toisilta että se on 
musta arvokasta.” 

• Mahdollisuus oman toiminnan reflektointiin

• ”ja sit tietenki, myös sitä itsereflektiota ja tavallaan niitä kokemuksia ja muiden kokemuksia muodostan niistä sitte
sellasta kuvaa, mikä toivottavasti kehittää sitte eteenpäin.”

• Itsetuntemuksen ja ihmisenä kasvamisen tukeminen

• ”Oppii tunteen itteensä ja käyttäytymistään ja toimintaansa ja, kokemukset kasvattaa ja ympäristö kasvattaa se on vähän 
niin ku sanotaan et lapsi oppii tietyssä ympäristössä tiettyyn ikään asti niitä ympäristön ja havaitsemiaan toimintatapoja, 
ni esihenkilön pitäis sitä lapsuutta pystyä jatkamaan ja jatkaa sitä oppimista, lapsen uteliaisuudella ja alttiudella muuttaa 
vielä itseään ja toimintatapojaan, mut kuitenki olemalla silti oma ittensä.”
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Alustavia tutkimustuloksia: vermen
vaikutukset työhyvinvointiin 
• Vertaistuki ja -ymmärrys

• Havainto siitä, että kaikilla muilla on työssään samoja ongelmia

• ”se että kauhee sanoo et kuulee et noillaki on iha yhtä [naurua] kamalia juttuja ku meillä ni kyllähä se on 
aina semmone et huh”

• Mahdollisuus pysähtyä hektisessä työarjessa esihenkilöroolin äärelle

• ”Kyllähän tää ihan sille henkireikä on ollu että, pystyny pysähtymään tavallaan sen tietyn aiheen ympärille ja 
ehkä unohtaa ne muut, liekit sinne taakse sitte hetkeks aikaa ainaki et se on ihan tosi tärkee juttu ollu.”

• Esihenkilön yksinäisyyden vähentäminen

• ”Ei mulla ole sen enempää minkäännäkösiä kollegoita joitten kans voi käydä asioista tämän kaltasia
keskusteluja”

• Mahdollisuus purkaa työhön liittyviä paineita

• ”Ja varmaan just se että on se jonkin näköinen avautumiskanava tai, varaventtiili mistä päästää pihalle asiat, 
joista ei muualla voi puhua”
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Verme organisaation kehittämisen tukena

• Verme-ryhmät toimivat myös HR:lle erinomaisena kanavana saada 
tietoa esihenkilötyön ja myös koko organisaation kehittämiskohteista

• Ryhmissä saa tietoa mm. arjen haasteista, esihenkilöiden 
osaamisesta ja siitä, millaista tukea esihenkilöt työssään kaipaavat, 
miten organisaation strategiaa ja toimintatapoja tulkitaan arjessa jne.

• Huomioitava keskustelujen luottamuksellisuus, pyydettävä lupa viedä 
asioita tarvittaessa eteenpäin
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susanna.mikkonen@hamk.fi

+385 50 477 6689

https://www.linkedin.com/in/susannamikkonen/

https://twitter.com/susmikkonen

Susanna Mikkonen

https://blog.hamk.fi/tyosta-hyvinvointia/

Kiitos!

https://www.linkedin.com/in/susannamikkonen/
https://twitter.com/susmikkonen
https://blog.hamk.fi/tyosta-hyvinvointia/

