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Uudistetun teoksen saatesanat

Valmentava mentorointi -kirjan ensimmäisen painoksen jälkeen kävimme 
kirjoittajat keskenämme keskustelua lukijoidemme antamista palautteista. 
Saimme huiman määrän rohkaisevaa palautetta. Erityisesti merkitykselli-
senä koimme sen, miten olimme onnistuneet pitämään tekstin hyvin käy-
tännönläheisenä ja arjen tilanteisiin helposti sovellettavana. Saimme kuulla 
tarinoita, miten hyvin samoja kahden välisen vuorovaikutuksen lainalai-
suuksia oli onnistuneesti sovellettu myös muihin kuin mentorointitilantei-
siin. Siksi päädyimme uudistamaan kirjaa ja sen soveltuvuutta laajemmin. 
Syntyi opas vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen, joka vahvasti nojautuu 
edelleen valmentavan mentoroinnin perusajatuksille.

Opetushallituksen pääjohtaja kiteytti palautteessaan, että Valmenta-
va mentorointi -kirja on yleissivistävä vuorovaikutustaitojen, mielen, tun-
teiden ja itsensä johtamisen opas. Samansuuntaisen ajatuksen olimme 
kuulleet myös yhteistyökumppaniltamme professori ja mentoroinnin eri-
tyislähettiläs David Clutterbuckilta. Hän totesi, että metodina valmenta-
va mentorointi on yhteisten keskustelujen laadun kehittämistä. Palauttei-
den ja keskustelujen pohjalta päädyimme suuntaamaan oppaan tietoisesti 
myös johtamistehtävissä toimiville ammattilaisille. Käytännössä mentorei-
den ajattelu ja työkalut sopivat lähes sellaisenaan käytettäväksi johtajille ja 
esihenkilöille. Vastaavasti mentoroitaville suunnatut ajatukset ja työkalut 
kääntyvät sovellettavaksi johdettaville.

Kirjan lukuisat työkalut palvelevat siis erinomaisesti kahden osapuo-
len välisten johtamistilanteiden tukiaineistona. Kun vielä koronakevään 
vaikutuksesta suurin osa ihmisistä on päässyt harjaannuttamaan etäjoh-
tamisen arkea, tarve virtuaalijohtamisen käytäntöjen kehittämiselle on 
myös lisääntynyt. Valmentavan mentoroinnin opasta vuorovaikutussuh-
teiden kehittämiseen pystyy myös varsin hyvin soveltamaan virtuaalisen 
johtamisen tilanteissa. Kun tarve yksilölliseen johtamistukeen on pitkitty-
neen etätyön myötä kasvanut, virtuaalitekniikka on antanut siihen hyvän 
tuen.  Valmentavan mentoroinnin työkaluista jokainen esihenkilö ja johta-
ja  pystyy ammentamaan paljon uusia näkökulmia johtamissuhteen vahvis-
tamiseksi. 
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Keskeisimmät kohdat uudistuksessa on tehty seuraaviin kirjan kohtiin

 • Kirkastimme kirjan alussa kuvattujen keskeisten käsitteiden välisiä 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutorin, mentorin ja coachin roolit ovat nyt 
saaneet entistä selkeämmän muodon.

 • Vahvistimme entisestään haastamiseen liittyvää lukua, koska se oli 
saanut erityisen paljon myönteistä palautetta lukujoiltamme.

 • Käsittelemme kirjassa myös arjen mentorointia, jolla haluamme ku-
vata mentoroinnin soveltuvuutta virallisten mentorointisuhteiden 
lisäksi myös epävirallisiin kohtaamisiin, joissa päähenkilöinä voivat 
olla niin esihenkilö-johdettava kuin asiantuntija-asiantuntija.

 • Koska kieli ja käsitteistö elävät myös johtamiskirjallisuudessa, muu-
timme kaikki kirjan esimies-sanat esihenkilö-sanoiksi. Haluamme 
omalta osaltamme olla näyttämässä tietä sukupuolineutraalien am-
mattinimikkeiden käytössä.
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Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas ja Marjut Alatalo




