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ENNAKKOTEHTÄVÄ: 

• TUTUSTU VERMEN PERIAATTEISIIN VERKKOSIVUN WWW.VERME.FI KAUTTA: 
• LUE VERKKOSIVUILLA OLEVA INFORMAATIO
• KATSO VIDEO YOUTUBESTA (linkki etusivulla) 
• KATSO VERMEN FACEBOOK-SIVU (linkki etusivulla)
• Kun olet tutustunut tähän materiaaliin, pohdi seuraavia kysymyksiä ja 

valmistaudu keskustelemaan niistä: 
• mitä yhteistä tai eroa vermellä on verrattuna

• perinteiseen mentorointiin
• työnohjaukseen
• tutoropettajatoimintaan
• coachingiin
• terapiaan

http://www.verme.fi/


Parikeskustelu

• Mitä eroa on 
mentoroinnilla ja 
vertaisryhmämentoroinnilla? 



”Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja 
osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään 
kokeneemmalta kokemattomammalle”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiljainen_tieto


Vertaisryhmämentorointi

• Perinteisesti mentoroinnissa vanhempi ja kokeneempi työntekijä siirtää 
"hiljaista tietoa" nuoremmalle (tacit knowledge) 
• Vermessä osapuolet jakavat ja rikastuttavat yhdessä osaamistaan 

(emergenssi)

• Ryhmämuotoinen työskentely: 
• Jaetaan kokemusta ja osaamista, joskus myös ongelmia ja työn haasteita.
• Ryhmä luo itse oman polkunsa, jonka avulla selvitetään ratkaisuja koettuihin pulmiin 

tai tärkeisiin kysymyksiin (autonomia)



Vertaistoiminta

• ”Alcoholics Anonymous”
• ”Vertaisen osaaminen tai tieto 

perustuu omakohtaiseen 
kokemukseen jostain erityisestä 
elämäntilanteesta.” (Laimio & 
Karnell 2010, 16)



Millainen vertaisryhmä: 
käsitteiden rajanvetoa

• Vertaisryhmä, vertaistukiryhmä
• Samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten kokemusten jakamista toisia 

kunnioittavassa ilmapiirissä (Nylund 2005; Laimio & Karnell 2010)
• Ohjattu vertaistukiryhmä

• Ohjaajana koulutuksen saanut henkilö, jolla ei ole omakohtaista kokemusta 
ryhmäläisiä yhdistävästä tekijästä (Laimio & Karnell 2010, 16)

• Vertaismentorointiryhmä (Verme-ryhmä)
• Ohjaanana mentorikoulutuksen saanut henkilö, jolla on myös itsellään 

kokemus ryhmäläisiä yhdistävästä tekijästä





Verme-mentori Tutoropettaja
opettaja, joka organisoi
vertaisryhmämentorointia ja toimii
tapaamisten ohjaajana ja organisoijana
(fasilitaattorina)

opettaja, joka ohjaa muita opettajia uuden
opetussuunnitelman mukaiseen oppimisen
ohjaamiseen edistäen opetuksen digitalisaatiota. 

Koulutus

osallistunut koulutukseen, jonka järjestää
kansallinen verkosto (Osaava Verme / 
Verme2)

erilaisia koulutuksia tarjolla

Tarkoitus Ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin
tueksi

Koulukulttuurin muutokseen, uuden pedagogiikan
toteuttamiseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen

Menetelmä pienryhmätyöskentely Parityöskentely, valmentaminen, tutorointi

Missä? Tapaamiset yleensä koulun ulkopuolella. 
Voi olla paikallinen, alueellinen tai 
kunnallinen. 

Työpaikalla, paikallinen, koulukohtainen

Milloin? Oppituntien jälkeen noin kerran kuussa Tuki saavutettavissa työpäivän aikana. 

Resurssointi OKM resursoi mentorien koulutuksen. 
Kunnat resursoivat mentorointitoiminnan
(mentorin palkka, mahdollisesti myös VESO-
korvaavuus osallistujille, tilat ja tarjoilu)

OPH:n rahoituksella, lisäksi opetuksen järjestäjien
omarahoitusosuus.

Tutoropettajalle osoitettu 2 vuosiviikkotuntia.



• Tähän nostoja Padletista



Konstruktivismi: 
Oppiminen ei ole passiivista tiedon vastaanottamista

Ihmisiä yhdistää
keskenään
yhteinen kieli ja 
kulttuuri

à
Samanlaisia
tulkintoja

Jokainen ihminen on 
erilainen: erilaiset 
kokemukset, käsitykset, 
elämänhistoria

Oppijan pää ei ole tyhjä

Tulkitsemme uutta 
tietoa aikaisemman 
tietomme, 
kokemustemme ja 
uskomustemme pohjalta

àErilaisia 
tulkintoja



Konstruktivismi

• Vertaisryhmämentorointi perustuu 
sosiaaliseen konstruktivismiin. 



Mitä on olla vertainen? 

• Keskustele parin kanssa: 

Oletko joskus kokenut tilanteen, että jossain 
mielessä olet vertainen oman oppilaasi tai 
opiskelijan kanssa? 

Entä oletko joskus huomannut, että 
oppilaasi tai opiskelijasi osaa jotain 
paremmin kuin sinä itse? 



Missä mielessä vertaisia?
Olemmeko vertaisia

ihmisinä?

Olemmeko vertaisia siinä mielessä, 
että tiedämme ja osaamme yhtä paljon?

Olemmeko vertaisia
vastuiden ja oikeuksien suhteen?

Eksistentiaalinen vertaisuus

Episteeminen vertaisuus

Juridinen vertaisuus

O=o

O>o
O<o
O>o



Mentorikoulutuksen periaatteet

1. Dialogisuus (ja tunnustuksen dialektiikka)
2. Narratiivinen identiteettityö
3. Autonomisuus
4. Vertaisuus
5. Konstruktivismi
6. Integratiivinen pedagogiikka

(Heikkinen, Jokinen, Markkanen & Tynjälä 2012, 54)



Ohjelma
1. Valtakunnallinen seminaari 28.-29.8.2018 

Jyväskylä

2. Dialogisuus ja kerronnallinen työskentely 10.-11.10.2018   
Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen       
Jyväskylä

3. Ammatillinen kehittyminen 24.-25.1.2019  
Päivi Tynjälä
Helsinki (Educa-messujen yhteydessä) 

4. Työhyvinvointi ja tunnustuksen dialektiikka 11.-12.3.2019 
Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen 
Jyväskylä

5. Päättöseminaari: Mentorin Odysseia  7.-8.5.2019
Hannu Heikkinen, Ilona Markkanen
Jyväskylä



Koulutukseen sisältyy oman verme-ryhmän 
ohjaaminen

• Ryhmän ohjaamisesta 
saatuja kokemuksia 
käsitellään koulutuksessa

• Mentorikoulutuksessa 
noudatetaan samaa 
periaatetta kuin verme-
ryhmässä: pienryhmä toimii 
oppimisen ja jakamisen 
alustana

ÞINTEGRATIIVINEN 
PEDAGOGIIKKA



Mentorin Odysseia?



Kokoava päättötyö
Mentorin odysseia

• Reflektoida, koota kokemuksia
• Pohtia omaa työtäsi opettajana ja verme-

mentorina
• Koota kokemuksia verme-ryhmän

vetämisestä ja koulutuksesta

• Kenelle?
• Itsellesi
• Tälle koulutusryhmälle



Menetelmävaihtoehtoja
• Valitse menetelmä ja lähestymistapa itse

• Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
• Kuva, valokuva, voimauttava valokuvaus
• Kansio, portfolio 
• Draama, runoesitys
• Jotain ihan muuta



Odysseian esitys
• Esitetään koko ryhmälle 
• Koulutuksen viimeisessä seminaarissa
• Aikaa yhteensä noin 20minuuttia / työ
• Tarkempi ajoitussuunnittelu
tehdään myöhemmin



Välitehtävät :

Tehtävä 1
* Lue Osaaminen jakoon -kirjasta osa 1 (luvut 1-4)
- Valmistaudu keskustelemaan lukemastasi kotiryhmässäsi
- Mitä ajatuksia tai kysymyksiä heräsi?
* Valitse kirjan osasta 2 (luvut 5-9) yksi luku
- Miksi valitsit luvun ja mitä ajatuksia siitä heräsi?

Tehtävä 2
* Valitse joku esine, joka kertoo jotain sinusta elämäsi varrelta. Se voi olla vanha valokuva, 
vaatekappale tai muistoesine.
* Tuo se mukanasi seuraavaan seminaariin ja valmistaudu kertomaan siitä kotiryhmässäsi. Voit ottaa 
myös valokuvan jostain kohteesta, jos valitset jotain sellaista, jota ei voi tuoda mukana.


