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21. metodologiaseminaari:
Kestävä elämänmuoto 26.4.2022
Vertaisryhmämentoroinnilla 
kestävää työelämää 
Yliopettaja Leena Nikander 
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Osaamisen kehittämisen asiantuntija Satu 
Korkeamäki, HAMK HR

Tutkijoina myös KT Mervi Friman ja KM Susanna 
Bergendahl
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Verme-tutkimushanke (1.1.2020 – 15.6.2022)
Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla
Tavoitteet

• Kartoittaa esihenkilötyöhön liittyviä kuormitustekijöitä ja osaamistarpeita, joita esihenkilöillä 
tehtävässään on

• Lisätä ymmärrystä esihenkilöiden ammatillisesta kasvusta ja asiantuntijuuden kehittymisestä 
johtajuudessa

• Tarkastella osaamisen kehittymisen yhteyttä työhyvinvointiin sekä vertaisryhmämentoroinnin 
edellytyksiä lisätä esihenkilöasemassa toimivien työhyvinvointia

• Kehittää esihenkilöiden ammatillista kasvua tukeva vertaisryhmämentorointimalli

Hanke toteutetaan HAMK Edun ja HAMKin henkilöstöpalveluiden yhteistyönä
Rahoittajana on Työsuojelurahasto ja HAMK
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• Kyselytutkimus
• Aloitustilaisuus
• Verme-ryhmien muodostus

Käynnistysvaihe
1-3/2020

• Pitkäkestoiset pilottiryhmät
• Loppuvuodesta 

välihaastattelut
• Verme-mallin jatkuva 

kehittely

Pilottivaihe I 
1-12/2020 • Pitkä- ja lyhytkestoiset 

pilottiryhmät
• Benchmarking TurkuAMK + 

XAMK
• Loppukysely + haastattelut
• Verme-mallin kehitys

Pilottivaihe II
1-9/2021

• Tutkimusjulkaisut
• Esihenkilöverme-käsikirja
• Loppuraportti
• Loppuseminaari

Päätösvaihe
10/2021-3/2022

Tutkimusasetelma

Leena Nikander, HAMK

Tässä esitellään vermeryhmien haastattelututkimuksen tuloksia. Teemahaastattelu kolmessa ryhmässä (n=17). Naisia 12 ja 
miehiä 5. Litteroituja sivuja noin 82. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi.
Tutkimuskysymykset:
Miten esihenkilöasemassa olevat kokevat vertaisryhmämentoroinnin kehittäneen johtamisosaamistaan?
Miten esihenkilöasemassa olevat kokevat vertaisryhmämentoroinnin edistäneen työhyvinvointiaan?
Verme: dialogisuus, narratiivisuus, konstruktiivisuus, vertaisuus, autonomisuus
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Kestävän työelämän näkökulmia tässä esityksessä
• Kestävä työelämä; Ekologinen, sosiaalinen, inhimillinen, taloudellinen (Kasvio & Räikkönen 2010)

• Työhyvinvointi: työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa 
työympäristössä ja työyhteisössä. (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016)

• Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät: minä itse (psykologinen pääoma), organisaatio (rakennepo), työyhteisö 
(sosiaalinen po), työn hallinta (rakennepääoma), johtaminen (sosiaalinen po) (Manka & Manka 2016)

• Työn imu: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen (Hakanen 2011) 

• Työssä oppiminen, työelämäosaaminen/geneerinen osaaminen (Osaaminen 2035, OPH)

• Toimijuus, sillä viitataan aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen sekä osallisuuteen ja kokemuksiin oman työn ja 
elämän hallinnasta, kuten myös todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin; päätösten tekeminen työssä, kuulluksi 
tuleminen työssä, yhteisiin työkäytänteisiin osallistuminen, työkäytäntöjen uudistaminen, ammatillisen 
identiteetin neuvottelu, uran rakentaminen (Vähäsantanen, Paloniemi, Hökkä & Eteläpelto 2017)

• Yhteisöllisyys, vuorovaikutuksen tukeminen > kestävä johtaminen
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Tutkimustulokset
• Intrapersoonallinen johtamisosaaminen

• Tuki ammatilliseen kasvuun mm. ammatillinen osaaminen, 
reflektointi, minä-pystyvyys, motivaatio

• Interpersoonallinen johtamisosaaminen
• Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa, puuttuminen, rohkeus, 

oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu

• Leadership-johtamisosaaminen
• Oppimisen erilaisten muotojen tunnistaminen
• Käytännön ja teorian integrointi, myös päinvastoin; 

työkäytäntöjä uudistava oppiminen

• Management-johtamisosaaminen
• Asioiden suuri määrä ja kuormittavuus suhteessa 

interpersoonalliseen johtamisosaamiseen, ajalliset 
hallintataidot

• Strateginen johtamisosaaminen
• Johtamiskulttuurin ymmärtäminen, kollektiivisen johtajuuden 

tunnistaminen ja kehittäminen, yhtenäisten käytäntöjen 
leviäminen

• Dialoginen yhteisöllisyys ja kokemus arvostavan työn 
tekemisestä

• Hiljaisen tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen
• Pysähtyä pohtimaan, ymmärrys esihenkilötehtävästä, 

reflektiopinta kehittymisen arvioinnille
• Kuuntelu, keskustelu, vuorovaikutus koettiin tarpeellisena
• Systemaattinen lähestymistapa: säännöllisyys ja fasilitoitu 

toiminta

• Työhyvinvoinnin lisääntyminen, voimaantuminen
• Työskentelytavan, vermen periaatteiden vaikuttavuus, 

”varaventtiili”, ”henkireikä”
• Osaamisen kehittyminen, varmuutta työkäytäntöihin
• Yhteisöllisyyden lisääntyminen
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Johtopäätökset ja pohdinta
• Esihenkilöiden johtamisosaamisen voidaan olettaa vaikuttavan koko työyhteisön hyvinvointiin ja kestävään 

työelämäosaamiseen vrt. johtamistutkimukset

• Johtamis- ja esihenkilökokemusten jakaminen edistää ammatillista kasvua, vahvistaa johtajaidentiteettiä 
ja tuo varmuutta omaan toimintaan mm. käytännön ja teorian integroinnin kautta 

• Työkäytännöistä keskusteleminen avoimesti lisää kaikkien hiljaista tietoa ja yhteistä käsitystä 
johtajan/esihenkilön roolista ja toimintatavoista (yhteisöllisyys, organisaatiokohtainen yhdenvertaisuus)

• Ihmisten johtamiseen tarvitaan valmennusta

• Työhyvinvointia lisäävä kokemusten jakaminen näyttäisi vaativan fasilitaattoria ja ohjattua toimintaa

• Keskustelu ja reflektointi keskittyy ihmisten johtamiseen vaikka työkäytännöissä se on pieni osa, 
management vie suurimman osan aikaa

• Verme-ryhmien toteutuksessa on todettu, että asioiden syvällistä käsittelyä edistää yhteinen konteksti, 
vaikkakin heterogeenisyys tuo esiin monipuolisia näkökulmia työhön.

Leena Nikander, HAMK
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Tuotokset ja julkaisut
• Käsikirja esihenkilöiden vertaisryhmämentorointitoimintaan (HAMK 

julkaisusarja) Käsikirja

• Kaksi tutkimusartikkelia valmistelussa

• Loppuraportti valmistelussa

Leena Nikander, HAMK

https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_bergendahl_esihenkiloiden_vertaisryhmamentoro
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df?sequence=1&isAllowed=y
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Kiitos 
mielenkiinnosta!
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