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Saatteeksi  
 

Tämä opas on laadittu LUT:n mentorointiohjelmaan osallistuvien mentorien ja aktorien tueksi. Op-
paaseen on koottu vinkkejä ja konkreettisia mentorointiin liittyviä ehdotuksia, jotka antavat suuntaa 
mentoroinnin kululle. Mentorointiin kannattaa lähteä mukaan avoimin mielin ja uteliaana uusille aja-
tuksille. Käytä hyväksi tilaisuus tutustua uuteen ihmiseen ja avarra omia näkökulmiasi avoimen kes-
kustelun kautta. 

Antoisaa mentorointia! 

 

“A mentor is not someone who walks ahead of us to show us how they did it. A mentor walks along-
side us to show us what we can do.” - Simon Sinek 
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1. Yleistä mentoroinnista 
 

Mitä mentorointi on?  

 
Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä henkilöltä toiselle. Se on ikivanha 
tapa, jolla kokenut henkilö siirtää omaa osaamistaan ja tietoaan kehittymishaluiselle parille. Työelä-
mässä mentorointia käytetään paljon henkilöstön kehittämisessä ja opiskelijoille suunnatut mento-
rointiohjelmat taas tarjoavat näkemystä niin urasuunnitteluun kuin työnhakuunkin.  
 
Mentorointi on vuorovaikutusprosessi, jossa keskustelut perustuvat aina luottamuksellisuuteen, si-
toutumiseen ja avoimuuteen. Vaikka mentorointi tähtää pääosin mentoroitavan eli aktorin kehittymi-
seen, myös mentori oppii uutta prosessin aikana. Mentoroinnissa keskeistä on tavoitteiden asetta-
minen ja niihin pyrkiminen. LUT-yliopiston mentorointipilotin yleisinä tavoitteina ovat opiskelijan am-
matillisen identiteetin kasvu ja hänen työelämään siirtymisensä tukeminen.  
 
Mentori - henkilö, joka kokeneempana tukee, opastaa ja kannustaa kokemattomampaa  

Aktori - mentoroitava, kehittymishaluinen, kokemattomampi kollega / opiskelija  

 

Mentorointi ja NAU!-hanke  

 
LUT-yliopiston mentorointipilotti toteutetaan osana NAU!-hanketta, jonka päätavoitteena on edistää 
ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etene-
mistä. Päähuomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla ja siksi hankkeessa kes-
kitytäänkin erityisesti tekniikan alaan. 
 
Hankkeen yhtenä osatavoitteena on kehittää naisopiskelijoita hyödyttäviä, opintojen aikaisia työelä-
mäyhteistyön muotoja. Mentorointi on erinomainen tapa voimaannutta opiskelijoita sekä luoda kon-
taktipintaa heidän ja työelämän välille, joten siksi LUT-yliopisto päätyi pilotoimaan mentorointia han-
kekauden aikana. Tavoitteena ja toiveena on, että mentoroinnista tulisi pysyvä työelämäyhteistyön 
muoto hankekauden jälkeenkin.  
 
Lisätietoja NAU!-hankkeesta löydät täältä: https://tasaarvoisestiuralle.fi/ 

 

Mentoroinnin tavoitteista ja hyödyistä  

 

Mentoroinnin yleisenä tavoitteena on opiskelijan kehittymisen ja työelämään valmistautumisen tuke-
minen kahdenkeskisen vuorovaikutuksen kautta. Keskeistä on, että opiskelijan kokemus omasta 
pystyvyydestään ja osaamisestaan kasvaa ja että hän oppii tunnistamaan ja hyödyntämään omia 
taitojaan ja vahvuuksiaan. Työelämässä toimiva mentori auttaa aktoria myös hahmottamaan oman 
alansa erilaisia työtehtäviä ja löytämään omia osaamisalueitaan. Mentorin kautta aktorilla on lisäksi 
mahdollisuus tutustua omalla alallaan vallitseviin arvoihin, asenteisiin, normeihin ja toimintatapoihin.  
 
Mentoroinnilla tuetaan myös opiskelijoiden kykyä luoda verkostoja ja hahmottaa eri toimialoilla tai 
tehtävissä vaadittavaa osaamista. Mentoroinnin tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että mentori an-
taa aktorilleen valmiita vastauksia ja ohjeita kaikkeen, vaan mentorointikeskusteluiden tarkoituksena 
on kehittää aktorin omaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.  
 
Parhaimmillaan mentorointi on vastavuoroista eli sellaista, että molemmat osapuolet kokevat hyöty-
vänsä siitä. Mentorille keskustelut aktorin kanssa voivat antaa tilaisuuden tehdä yhteenvetoa ja ana-
lyysiä kaikesta osaamisestaan, mikä voi entisestään syventää hänen omaa ymmärrystään monista 
työelämän kysymyksistä. Keskustelut aktorin kanssa antavat usein myös uutta tietoa ja tuoreita aja-
tuksia omaan työhön. Monille mentorina toimiminen on esimiestyön harjoittelua ja useat työnantajat 
arvostavat mentorointikokemusta. Usein mentorit kertovat myös, että oman osaamisen ja elämän-
kokemuksen jakaminen lisää merkityksellisyyden tunnetta.   

https://tasaarvoisestiuralle.fi/
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Mentorin rooli  

 
Mentori on kokenut ja osaava henkilö, joka haluaa jakaa osaamistaan ja tukea ohjattavansa kehitty-
mistä sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Mentorin keskeisin tehtävä on auttaa opis-
kelijaa suunnittelemaan omaa urapolkuaan ja auttaa häntä tunnistamaan oma potentiaalinsa. Men-
toroinnissa yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten inspiraattori, tiennäyttäjä, valmentaja, spar-
raaja, keskustelukumppani sekä kontaktien jakaja ja rakentaja. 

Mentorin roolissa tärkeintä on aito kiinnostus asiaan ja aktoriin. Mentoroinnin lähtökohtana ovat ak-
torin yksilölliset tarpeet ja toiveet. Valmiiden vastausten ja neuvojen antamisen sijaan mentori voi 
kuuntelemalla ja esittämällä kysymyksiä auttaa aktoria löytämään itse omat vastaukset. 

Mentori valmentaa ja tukee mentoroitavaa ja on tämän tavoitettavissa ja käytettävissä niin kuin on 
yhdessä sovittu. Mentori kannustaa aktoria oppimaan uutta ja kasvattamaan osaamistaan sekä vah-
vistaa tämän onnistumisen tunteita. Mentori on tarvittaessa myös rakentavalla tavalla kriittinen ja voi 
joskus kyseenalaistaa aktorin ajatuksia ja haastaa tätä muodostamaan omia mielipiteitään. 

Mentorin ei tarvitse tietää ja osata kaikkea. Mentori voi ohjata aktoria hakemaan tukea myös muilta, 
jos tarpeen. Mikäli aktori haluaa pohtia ammatinvalintaan liittyviä asioita tavalla, jossa mentori ei koe 
voivansa auttaa, on opiskelijoille tarjolla uraohjausta LUT & LAB urapalveluissa. 
 
On tärkeää, että mentori antaa aktorille tilaa omalle pohdiskelulle ja omille valinnoille. Mentorin ei 
tule toimia aktorinsa äiti/isähahmona, psykologina, ongelmanratkaisijana, pomona tai hoputtajana. 

Mentorin roolissa on keskeistä 

• Omien kokemusten, kontaktien ja osaamisen jakaminen opiskelijalle. 

• Kiinnostus oppimiseen ja toisen oppimisen tukemiseen. 

• Riittävän ajan varaaminen tapaamisiin opiskelijan kanssa. 

• Jokainen mentori mentoroi omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja niin kuin itselleen par-
haiten sopii.  

 

Mentorit ovat tärkeässä roolissa opiskelijoiden  

• erilaisten uramahdollisuuksien kartoittamisessa. 

• vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa sekä niiden tukemisessa. 

• voimaannuttamisessa ja pystyvyyden tunteen lisäämisessä. 

• kehittymistarpeiden hahmottamisessa. 

• uudenlaisten näkökulmien muodostamisessa. 

• totuttujen ajatusmallien kyseenalaistamisessa. 

• verkostojen ja verkostoitumistaitojen kehittämisessä. 
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Mentoroitavan opiskelijan eli aktorin rooli  

 
Opiskelijalla eli aktorilla on iso rooli mentoroinnin onnistumisessa. Realistiset odotukset puolin ja 
toisin, omien tavoitteiden ja toiveiden läpikäyminen mentorin kanssa sekä rohkeus hyödyntää men-
torin osaamista edesauttavat mentoroinnin onnistumista. 

Aktorille mentorisuhde on ensisijaisesti oppimisen paikka. Mentorin kanssa aktori kehittää omia työ-
tapojaan ja oppii ymmärtämään oman työpersoonansa piirteitä ja hahmottaa omaa tulevaisuuttaan, 
sen vaihtoehtoja, etenemisen mahdollisuuksia ja rajoja. 
 
Heti mentoroinnin alussa aktorin on hyvä käyttää reilusti aikaa omien tavoitteiden määrittelemiseen 
ja pohtia omia odotuksiaan mentorointiohjelmalta. Myös mentoroinnin kuluessa kannattaa aktiivisesti 
miettiä omaan elämään, koulutukseen ja tulevaan työhön liittyviä asioita ja kysymyksiä. On tärkeää, 
että aktori itse kertoo mentorille mahdollisimman tarkasti omista kiinnostuksen kohteistaan, jotta 
mentori osaa jakaa kokemuksiaan aktoria kiinnostavista asioista. 

Aktiivisuus, uteliaisuus ja avoin mieli ovat aktorin roolissa tärkeitä. Kiinnostus mentoria, hänen työ-
tään ja hänen kokemustaan kohtaan on tärkeä lähtökohta mentoroinnille. Kannattaa rohkeasti hyö-
dyntää mentorin osaamista ja verkostoja sekä tuoda avoimesti esille omia työelämään ja tulevaisuu-
teen liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä.  

Aktorin tulee pitää mielessä, että mentorit eivät ole kaikkitietäviä. Työelämätietoutta ja esimerkiksi 
uraohjausta on saatavilla yliopistolla. Mentorilta voi myös kysyä tunteeko hän jonkun, joka voisi osata 
auttaa kysymyksissä, joihin mentori ei itse osaa vastata. 

Mentorit ovat myös kiinnostuneita siitä, mitä yliopistolla tällä hetkellä opetetaan ja mitä erityisalueita 
painotetaan. Aktorin on siis hyvä valmistautua kertomaan oman pääaineensa / schoolinsa kuulumi-
sia mentorille. 
 

Vinkkejä aktorille  

• Määrittele omat tavoitteesi sekä itsellesi että mentorillesi. Tavoitteita voi päivittää mentoroin-
nin kuluessa. 

• Selvitä mentorisi mentoroinnille asettamat tavoitteet. 

• Sovi mentoroinnin pelisäännöistä mentorisi kanssa. 

• Valmistaudu tapaamisiin etukäteen. 

• Muista, että sinä olet mentorointisuhteessa se aktiivisempi osapuoli. Tartu siis asioihin aktii-
visesti ja pidä huoli siitä, että mentorointi etenee sinua hyödyttävällä tavalla. 

• Tee muistiinpanoja keskusteluistanne ja omista ajatuksistasi. 

• Hyödynnä rohkeasti mentorisi tietoja, taitoja ja verkostoja. 

• Ole avoin, kohtelias ja huomaavainen. 

• Muista, että mentori tekee vapaaehtoistyötä hyväksesi. 
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2. Onnistuneen mentoroinnin avaimet  
 

Onnistuneessa mentorointiprosessissa syntyy tavoitteellinen, vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen 
suhde. Näiden saavuttaminen vaatii mentorointipareilta sitoutumista, valmistelua ja aikaa. 

Tavoitteellisuus 

Mentoreilla ja aktoreilla on monenlaisia mentorointiin liittyviä odotuksia ja toiveita. Mentorointiparien 
onkin hyvä yhdessä suunnitella ja asettaa toiminnalleen tavoitteita, jotta mentoroinnilla saavutettai-
siin tuloksia. Mentoroinnin alkaessa asetettuihin tavoitteisiin kannattaa palata mentorointiprosessin 
aikana. Niitä voi myös mentoroinnin kuluessa päivittää. 
 

Vuorovaikutteisuus 

Parhaimmillaan mentorointisuhde on avointa, vaivatonta ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Men-
torointitapaamisissa tavoitteena on saada aikaan syvällisiä keskusteluja urasuunnitteluun ja työelä-
mään liittyvistä teemoista. Molemmille osapuolille kiinnostava ja antoisa vuorovaikutus syntyy, kun 
mentori ja aktori ovat valmiita kertomaan näkemyksiään parilleen luottamuksellisesti. 

Luottamus 

Luottamuksellisuus on keskeinen perusta hyvälle mentorointisuhteelle. Heti mentoroinnin alussa on 
tärkeää sopia siitä, mitkä aiheet jäävät parin keskinäiseksi tiedoksi ja mistä voi kertoa muillekin. 
Tämä edesauttaa molempien osapuolien avoimuutta ja mahdollistaa myös arkaluontoisiksi koetta-
vien asioiden käsittelyn parin kanssa. Luottamus luonnollisesti kasvaa mentoroinnin edetessä ja 
oman parin tullessa tutuksi. 

 

Sitoutuminen 

Mentorointi edellyttää molempien osapuolten sitoutumista mentorointiin koko mentorointipilotin 
ajaksi. Parien tulee myös sitoutua yhteiseen mentorointiprosessiin sekä sille itse asettamiinsa tavoit-
teisiin. 

Suunnittelu ja tapaamisiin valmistautuminen 

Mentorointi vaatii työtä ja suunnittelua. Tapaamisten valmistelussa korostuu erityisesti aktorin rooli 
aktiivisena tavoitteenasettajana sekä itseään kiinnostavien teemojen esilletuojana. 

Toimiva käytäntö on sopia seuraavan tapaamisen teema edellisen tapaamisen päätteeksi. Tämä 
mahdollistaa molempien osapuolten valmistautumisen tapaamisiin etukäteen. 

Kiireettömyys 

Tuloksellisen mentorointisuhteen rakentaminen vaatii aikaa. Koska mentorointi on toimivimmillaan 
luottamuksellista kahdenkeskistä vuorovaikutusta, parien on tärkeää tutustua alussa rauhassa. Liika 
kiire ja tavoitteiden asettamattomuus heikentävät mentoroinnin sisältöä ja toimivuutta. 
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Mentorisuhteen vuorovaikutuksesta 

 
Seuraavien keinojen avulla mentorointisuhteen vuorovaikutus voidaan säilyttää toimivana ja sellai-
sena, että se palvelee asetettuja tavoitteita: 
 

1. Aktori vastaa siitä, että ensimmäinen ja sen jälkeiset tapaamiset mentorin kanssa sovitaan. 
2. Molemmat osapuolet ylläpitävät aktiivisesti vuorovaikutuksen laadukkuutta: avoimuutta, re-

hellisyyttä, toinen toisensa arvostamista ja kuuntelemista, sovitussa tavoitteessa pysymistä, 
olennaisten teemojen käsittelyä sekä luottamuksellisuutta. 

3. Tapaaminen on rauhallinen, häiriötön, miellyttävä ja yhteistä työskentelyä edistävä. 
4. Tapaamisen kesto ja ajoitus on yhteisesti sovittu siten, etteivät mentoritapaamiset kohtuutto-

masti rasita kumpaakaan osapuolta. 
5. Aktori valmistautuu jokaiseen mentoritapaamiseen valitsemalla ja tuomalla esille teemoja/ky-

symyksiä, joihin haluaa saada mentorin asiantuntijanäkemyksen. 
6. Mentori pitää yhteisen keskustelun asetetun tavoitteen suunnassa hyödyntäen omaa amma-

tillista kokemustaan ja elämänkatsomustaan. 
 

Mentorointiparien pelisäännöt 

 
Mentorointiparien kannattaa heti alussa sopia yhteiset parikohtaiset pelisääntönsä. Yhteisten toimin-
taperiaatteiden sopiminen tukee mentoroinnin onnistumista. On tärkeää, että molemmat osapuolet 
tietävät omat vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä mentorointiprosessissa. Jokainen mento-
rointisuhde on erilainen, joten kunkin parin on mietittävä, minkälainen yhteistyö sopii juuri heille par-
haiten. 

Tapaamisten luottamuksellisuudesta on hyvä sopia etukäteen. Parien kannattaa suunnitella alussa 
tapaamistensa aikavälit ja yhteiset tavoitteensa mentorointiohjelman suhteen. Parit voivat myös so-
pia siitä, miten he pitävät yhteyttä tapaamisten välillä. Pelisääntöjen avulla osapuolet tietävät, mitä 
toinen odottaa ja edellyttää pariltaan ja miten eri tilanteissa toimitaan. 
 
Parit sopivat pelisääntönsä marraskuun aloitustilaisuudessa, jossa he tekevät mentorointisopimuk-
sen. Siinä sovitaan seuraavista asioista:  
 

1. Mentoroinnin tavoitteet 

2. Käsiteltävät teemat – myös mahdolliset mentoroinnin ulkopuolelle rajattavat asiat 

3. Luottamuksellisuus: mistä asioista saa tai ei saa puhua mentorointisuhteen ulkopuolella 

4. Päivämäärät (ja kellonajat) parin keskinäisille tapaamisille yhteisten tapaamisten lisäksi 

5. Käytännöt tapaamisten siirtämisen tai perumisen osalta  

6. Mentorointisuhteen kokonaiskesto – alku ja loppu  

7. Yhteydenpito mentoroinnin aikana, esim. käytettävät kanavat tai välineet 

8. Tapaamisten valmistelu ja vastuut – mitä aktori tekee, mitä mentorilta odotetaan 

9. Mahdollinen prosessin keskeyttäminen ja miten silloin toimitaan 
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3. Mentorointiprosessin kulku & aikataulut 
 

Alkuvaihe  

Työskentelyn alkuvaiheessa mentori ja aktori tutustuvat toisiinsa. Alkuvaiheessa parit luovat perus-
edellytykset mentorointityöskentelylleen sekä sopivat pelisäännöistä ja käytännön toimintavoista ku-
ten tapaamisten aikataulusta. 

Alkuvaiheessa aktorin ja mentorin kannattaa tutustumisen lisäksi keskustella molempien osapuolten 
mentoroinnille asettamista tavoitteista ja odotuksista. Parit voivat heti aluksi tehdä mentoroinnilleen 
myös ”lukujärjestyksen”, jossa sovitaan kussakin tapaamisessa käsiteltävistä teemoista. Teema- ja 
tehtävävinkkejä löytyy tämän oppaan sivuilta 14-15.  
 

Seisahtumisvaihe 

Innostuneen alun jälkeen mentorointipareille saattaa tulla hetki, jolloin osapuolet ovat epätietoisia 
siitä, miten jatketaan. Tällainen ”seisahtumisvaihe” on mentorointiprosessissa yleinen. Kaikki parit 
eivät kuitenkaan tätä vaihetta koe prosessin aikana. 

Seisahtumisvaiheessa on hyvä palata alussa asetettuihin tavoitteisiin ja mahdollisesti päivittää niitä. 
Parien on hyvä myös miettiä mentorointia uudesta näkökulmasta. Seisahtumisvaiheessa kannattaa 
kirjata ylös muutama konkreettinen toimenpide ja esimerkiksi sopia ennalta teemoja seuraaviin ta-
paamisiin. Motivaatio jatkamiseen nousee yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta sekä onnistumisen 
kokemuksista. 
 

Toimintavaihe 

Toimintavaiheessa muotoutuu mentoroinnin suurin anti. Tässä vaiheessa parit keskustelevat sopi-
mistaan teemoista ja pyrkivät luomaan ja ylläpitämään rikasta, vuorovaikutteista ja luottamuksellista 
keskustelua. Toimintavaiheessa korostuu aktorin aktiivisuus ja rohkeus hyödyntää mentorin osaa-
mista, tietoa ja kokemusta. Toimintavaiheessa kannattaa tarpeen mukaan palata mentoroinnin 
alussa asetettuihin tavoitteisiin ja päivittää niitä. Toimintavaiheen aikana parit sopivat ”kotitehtävistä” 
tai muista seuraavaa kertaa varten valmisteltavista asioista.  

Lopettamisvaihe 

Mentorointiohjelman lopussa pari kokoaa yhteen koko prosessin annin ja sopii lopuksi myös mento-
rointisuhteen päättämisestä tai sen mahdollisesta jatkumisesta. Vaikka projektin virallinen ja koordi-
noitu vaihe päättyy, pari voi tosiaan halutessaan jatkaa keskinäisiä tapaamisiaan. Lopettamisvai-
heessa parin kannattaa palata prosessin alussa asettamiinsa henkilökohtaisiin ja yhteisiin tavoittei-
siin sekä keskustella niiden toteutumisesta. Parin kanssa on hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:  

• Mitä henkilökohtaisia ja/tai yhteisiä tavoitteita meillä oli mentoroinnille? 

• Miten tavoitteet toteutuivat?  

• Mikä oli mentoroinnissa parasta? 

• Mikä oli mentoroinnin tärkein anti itselle? 

• Mikä oli mentoroinnin tärkein anti omalle parille? 
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Aikataulut 

LUT-yliopiston koordinoima mentorointipilotti toteutetaan täysin virtuaalisesti ja se ajoittuu lukuvuo-
delle 2021-2022 seuraavasti:  
 

• 2.11.2021 klo 17.00-18.30  
o yhteinen aloitustilaisuus, jossa läsnä kaikki aktorit ja mentorit  

• joulukuu 2021 – huhtikuu 2022  
o toimintavaihe, jonka aikana mentorointiparit tapaavat toisensa virtuaalisesti n. kerran 

kuussa 
o suositus on, että parit tapaavat keskenään vähintään viisi kertaa  

• 15.2.2022 klo 17.00-18.30 
o yhteinen välitapaaminen 

• 17.5.2022 klo 17.00-18.30 
o yhteinen päätöstilaisuus  
o mentorointi päättyy virallisesti tähän, mutta halutessaan parit voivat jatkaa mentoroin-

tisuhdetta  

• HUOM: Yhteiset tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, mutta halutessaan parit voivat toki ta-
vata toisiaan koronarajoitusten puitteissa. 
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4. Mentorointitapaamiset  
 

Yhteistä aloitus- ja lopetustilaisuutta lukuun ottamatta mentorointi tapahtuu kahdenkeskisissä tapaa-
misissa, joissa mentorointiparit keskustelevat työelämään liittyvistä teemoista. Ajatuksena on, että 
mentorointiparit tapaavat noin kerran kuukaudessa, jolloin tapaamiskertoja ehtii kertyä vähintään 
viisi ennen yhteistä lopetustilaisuutta. Tämä tapaamiskertojen määrä tarvitaan, jotta parit pystyvät 
tutustumaan kunnolla ja saavuttamaan mentoroinnille keskeisen avoimen ja luottamuksellisen vuo-
rovaikutuksen. Parit sopivat itse omat tapaamisajankohtansa ja heille sopivien, virtuaalisten kommu-
nikointivälineiden käytöstä. 

Ehdotettuja mentorointitapaamisten teemoja: 

• Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen. 

• Uravaihtoehtojen pohtiminen. 

• Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen.  

• Mentorin ja aktorin kokemukset erilaisissa työtehtävissä. 

• Työtehtävät ja työnkuvat, joihin aktorin koulutus hänet pätevöittää. 

• Työelämän käytännöt ja pelisäännöt. 

• Opintojen tuomat työelämävalmiudet. 

• Työhakemuksen ja CV:n laatiminen sekä työhaastatteluharjoitukset. 

• Kontaktiverkoston rakentaminen. 

Tapaamiset kannattaa sopia hyvissä ajoin, koska molemmat osapuolet voivat olla kiireisiä. Kaikki 
tapaamiset voi esimerkiksi sopia heti ensimmäisellä tapaamisella. Molempien osapuolien on tärkeä 
pitää kiinni sovituista ajankohdista. Jatkuvat tapaamisten perumiset voivat vahingoittaa mentorointi-
suhdetta ja saattavat heikentää osapuolten keskinäistä luottamusta sekä sitoutumista prosessiin.  

Tapaamisiin tulee varata riittävästi aikaa. Tapaamisten kesto vaihtelee pareittain, mutta suositeltu, 
keskimääräinen tapaamisen kesto on n. puolitoista tuntia. 

Kiireetön ja häiriötön ympäristö tukee vuorovaikutusta. Hedelmällisimmät keskustelut syntyvät rau-
hallisessa ympäristössä, jossa on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.  

Molemmat osapuolet hyötyvät eniten sellaisista mentorointitapaamisista, joihin on valmistauduttu 
etukäteen ja joiden keskustelut liittyvät johonkin, yhteisesti sovittuun teemaan. Siksi tapaamisten 
teemat on hyvä sopia etukäteen ja molempien osapuolten tulee myös valmistautua tapaamisiin. Pari 
voi halutessaan sopia esimerkiksi, että aktori lähettää mentorille kysymyksiä etukäteen vaikkapa 
sähköpostilla. 
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Mitä tapaamisessa tapahtuu?  

Mentorointitapaamisten on hyvä keskittyä edistämään mentoroinnille asetettuja tavoitteita ja erityi-
sesti aktorin tarpeita. Ennen tapaamisia parin kannattaa sopia etukäteen, mihin teemaan tai asioihin 
he keskittyvät seuraavassa tapaamisessa ja tekeekö aktori esim. jotain tehtäviä ennen tapaamista. 

Vuorovaikutus mentorin ja aktorin välillä onnistuu parhaiten silloin, kun kumpikin on aidosti läsnä. 
Kun he yhdessä keskustellen rakentavat mentorointiprosessia eteenpäin, voidaan puhua dialogi-
sesta ja tasavertaisesta vuorovaikutussuhteesta. 

Tapaamiset voivat rakentua esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

• Aloitus ja ajankohtaiset asiat 
o Mitä sinulle kuuluu tänään? 
o Mitä on tapahtunut edellisen tapaamisen jälkeen? 
o Mahdollisen välitehtävän käsittely.  
o Mikä on tämän kerran tavoite? 

 

• Teeman käsittely 
o Yhdessä työstetään aihetta, joka on sovittu käsiteltäväksi.  
o Parit voivat halutessaan käyttää apuna valmiita työkaluja (s. 15-) edistämään kes-

kustelua.  
 

• Tapaamisen päättäminen 
o Miten etenimme kohti tavoitetta tänään? 
o Mitä opimme ja milloin tapaamme seuraavan kerran? 
o Sovitaan myös, mikä on seuraavan tapaamisen aihe. 
o Kuka valmistelee seuraavaa tapaamista ja miten? Tekeekö aktori esim. jotain tehtä-

viä ennen seuraavaa tapaamista?  
 
Halutessasi voit vielä katsoa lyhyen videon, joka kuvaa, mitä mentorointitapaamisessa tapahtuu:  
 
https://youtu.be/B694iJxRcOM 
 
(MESH-hanke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/B694iJxRcOM
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Ongelmatilanteet ja niiden välttäminen 

Koska mentorointi perustuu kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, on prosessille keskeistä, että mo-
lemmat osapuolet kokevat mentoroinnin sujuvan ongelmitta. Useimmat parit eivät yleensä koe men-
torointisuhteessaan mitään suuria haasteita, mutta joskus ongelmia voi kuitenkin syntyä. Niiden 
taustalla voi olla työkiireitä, elämäntilanteiden muutoksia tai opiskeluun liittyviä muutoksia. 

Mikäli mentori tai aktori kokee mentorointisuhteen ongelmalliseksi, kannattaa parin ensin miettiä yh-
dessä, mitä syitä ongelmien taustalla on. Mikäli mentorointisuhteessa ilmenee ylitsepääsemättömiä 
ongelmia tai suhteen ylläpitäminen tuntuu jostain syystä vaikealta, on aktorin ja mentorin hyvä olla 
yhteydessä yliopiston yhteyshenkilöön. 

Ajankäyttö on yksi tekijä, joka saattaa häiritä mentorointiprosessin sujumista. Yhteistä tapaamisajan-
kohtaa voi olla vaikeaa löytää muiden kiireiden keskellä. Jotta mentorointitapaamiset toteutuisivat 
säännöllisesti, onkin hyvä sopia tapaamisajankohdat hyvissä ajoin etukäteen. Mentorointisuhteelle 
on tärkeää, että molemmat osapuolet sitoutuvat sovittuihin tapaamisiin. 

Mentorointitapaamisista kannattaa pitää kiinni, vaikka välillä tuntuisi siltä, että juuri nyt ei ole mitään 
erityistä keskusteltavaa. Välillä voi pitää vaikka lyhyemmän tapaamisen ja käydä läpi ajankohtaisia 
kuulumisia ja sopia seuraavan tapaamisajankohdan ja pohtia sille teemaa yhdessä.  

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää mentorointiprosessin onnistumiselle. Jos tavoitteita ei aseteta 
yhdessä, mentoroinnista voi tulla päämäärätöntä ja molempien osapuolten kiinnostus mentorointia 
kohtaan voi huveta. Omien tavoitteidensa suhteen kannattaa kuitenkin olla realistinen. Mentorista ei 
välttämättä kannata odottaa uutta ystävää, eikä aktorista toivoa tiukkaa uratykkiä. 

Viestintään liittyvien ongelmien syntymisen voi välttää heti alussa sopimalla keskinäisistä viestintä-
tavoista. Myös luottamuksellisuudesta sopiminen on tärkeää heti prosessin alussa. 

Henkilökohtaiset kemiat vaikuttavat paljon siihen, miten mentorointisuhde kehittyy. Mentorointiparien 
yhdistäminen on kuin aktorien ja mentorien lähettämistä sokkotreffeille. Kuten kaikissa ihmissuh-
teissa, joillain pareilla kemiat osuvat kohdalleen paremmin kuin toisilla. Mentorointi on yleensä kui-
tenkin molemmille osapuolille palkitsevaa, vaikka kemiat eivät täysin kohdalle osuisikaan. 

Negatiivisten tunteiden tunteminen mentorointiprosessin aikana on jopa tavallista. Pitkän ja luotta-
muksellisen suhteen aikana tulee usein hetki, jolloin tuntuu, että asiat eivät etene. Monesti pelkkä 
ajan kuluminen ja mentoroinnin jatkaminen tunteista huolimatta muuttaa tilanteen. Asiasta voi myös 
keskustella parin kanssa. 

Sekä mentori että aktori voivat tuntea epävarmuutta omasta toiminnastaan mentorointiprosessin ai-
kana. On kuitenkin hyvä muistaa, että epävarmuuden tunteet ovat täysin inhimillisiä, eikä kenenkään 
tarvitse olla seppä syntyessään. Mentorin ei tarvitse olla kaikkitietävä vastausautomaatti eikä aktorin 
koko ajan täysillä suorittava, määrätietoinen, tuleva uraohjus. Epävarmuuden kokemuksesta pääsee 
helpoiten ottamalla asian esille oman parinsa kanssa. Myönteisen palautteen antaminen omalle pa-
rille tukee mentorointiprosessia ja vähentää epävarmuuden tunnetta. 
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Ongelmista keskusteleminen  

Vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen voi valmistautua pohtimalla etukäteen esimerkiksi seuraa-
via kysymyksiä:  

• Mikä aktorin/mentorin toiminnassa huolestuttaa? 

• Milloin ja missä voisit ottaa asian puheeksi? 

• Miten ilmaiset, että haluat keskustella? 

• Miten aloitat keskustelun? 

• Mitä haluat selvittää? 

• Mistä haluat sovittavan? 

• Mitä itse olet valmis tekemään, jotta ongelma saadaan ratkaistua? 

Varsinaisessa tilanteessa, jossa otat puheeksi hankalalta tuntuvan asian, voit hyödyntää näitä neu-
voja: 

• Kerro, miksi halusit keskustella. 

• Ilmaise huolesi ja halusi keskustella asiasta. 

• Ota asia esille mahdollisimman konkreettisesti, kerro esimerkki. 

• Kuuntele aktorin/mentorin näkökulma asiaan. 

• Kysy tarkentavia kysymyksiä. 

• Osoita, että olet kuullut aktorin/mentorin näkemyksiä ja kerro/täydennä omalla näkemyksel-

läsi. 

• Keksikää yhdessä ratkaisu tai ratkaisuja, miten asiassa voidaan toimia jatkossa. 

• Varmista, että teillä on samanlainen, selkeä näkemys ratkaisuista. 
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5. Teemoja ja tehtäviä mentorointitapaamisiin  
 

Mentorointitapaamisten aiheet rakentuvat aina aktorin omista kiinnostuksenkohteista lähtien. Onnis-
tunut mentorointiprosessi edellyttääkin aktorilta aktiivisuutta teemojen esille nostamisessa. Tehok-
kainta mentorointi on, kun teemat nousevat aktorin omasta elämäntilanteesta, opinnoista, urapoh-
dinnoista, työllistymistilanteesta tai muusta juuri nyt askarruttavasta seikasta. Pohdi missä nyt olet, 
miten olet tähän tullut, minne haluaisit seuraavaksi päästä ja mitä sinun pitäisi tavoitteesi saavutta-
miseksi tehdä. 
 

Teemoja 

Alla on esimerkkejä teemoista, joita mentorointitapaamisissa usein käsitellään. Jokainen pari voi 
valita listalta omaan työskentelyynsä sopivimmat teemat. Niitä voi lähestyä eri tavoin ja tärkeintä on, 
että jokainen pari löytää itselleen sopivat työskentelytavat.    

Nykyhetki 
 

• opiskelu, päättötyö, työ 

• elämäntilanne, harrastukset 

• osaaminen, taidot, vahvuudet 

Tulevaisuus 

• unelmat, toiveet, tavoitteet 

• haasteet  

Ura ja urakehitys 
 

• Minkälaista uraa aktori toivoo itselleen? 

• Minkälaisia tavoitteita aktori on asettanut itselleen uransa suhteen? 

• Miten mentori on edistänyt omaa urakehitystään? 

• Mitä tavoitteita mentorilla on ollut uransa aikana? 

• Miten mentori on ylläpitänyt ja kehittänyt osaamistaan? 

• Minkälainen verkostoituminen edistäisi aktorin urakehitystä? 

• Miten naiseus on vaikuttanut mentorin uraan?  

• Miten vanhemmuus on vaikuttanut mentorin uraan? 

• Minkälaisia kokemuksia mentorilla on työnhausta? 

• Miksi mentori kokee saaneensa työpaikat, joissa on ollut? 

• Miten alalla avoimena olevista työpaikoista yleensä ilmoitetaan? 

• Miten alan työnantajia kannattaa lähestyä? 

• Miten työhakemus ja CV kannattaa laatia? 

• Miten aktori voi tuoda esille osaamistaan CV:ssä, hakemuksessa ja työhaastattelussa? 

• Miten haastattelutilanteessa kannattaa toimia? 

• Mitä haastattelukysymyksiin pitäisi vastata?  
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Työ ja työelämätaidot 

• Mikä on mentorin pääasiallinen työnkuva? 

• Mistä mentori erityisesti pitää työssään? 

• Mikä on ollut mentorille antoisaa hänen työssään eri vaiheissa? 

• Missä mentori tuntee erityisesti kehittyneensä työssään ja mitkä seikat ovat tukeneet hänen 
kehittymistään? 

• Mikä aktorin opinnoissa on ollut mielenkiintoisinta? 

• Mihin aktori on opinnoissaan erikoistunut? 

• Miten aktori voi hyödyntää omaa kiinnostustaan työllistymisessä? 

• Mitä taitoja aktorin kannattaisi kehittää jo opintojen aikana / uran alkuvaiheessa? 

• Minkälaista työkokemusta aktorilla on?  

• Miten aktori voisi hyödyntää aiempaa työkokemustaan urasuunnittelussa / työnhaussa?    

Työpaikat ja -organisaatiot 

• Mitä erilaisia tehtäviä ja työpaikkoja alalla on? 

• Minkälaisissa eri organisaatioissa mentori on työskennellyt? 

• Miten alan työtehtävät eroavat esim. julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin välillä? 

Työyhteisö 
 

• Minkälaiset työkaverisuhteet ovat osoittautuneet mentorille erityisen merkityksellisiksi työ-
uran aikana? 

• Miten mentori on omalla käyttäytymisellään edistänyt hyvää vuorovaikutussuhdetta esimie-
heensä ja työtovereihinsa? 

• Onko alalla selkeitä toimintatapoja tai kirjoittamattomia sääntöjä, joista aktorin tulisi olla tie-
toinen? 

• Miten uuden ja/tai nuoren työntekijän kannattaa toimia uudessa työyhteisössä? 

Työelämä ja arki 
 

• Miten mentori kokee, että elämä on muuttunut hänen siirryttyään opiskeluista työelämään? 

• Miten mentori yhdistää perheen ja uran? 

• Mitä ihmissuhteita mentori pitää tärkeänä omalle jaksamiselleen? 

• Miten mentori ylläpitää työssäjaksamistaan? 
 

Tehtäviä  

Tapaamisissa voi hyödyntää MESH-hankkeessa tuotettuja materiaaleja tilanteen ja tarpeen mu-

kaan. Kyseiset materiaalit löydät seuraavalta sivulta alkaen.  

 

6. Lähteet 
 

Tämän oppaan laatimisessa on käytetty apuna seuraavia oppaita: 

 

Mentorointiopas – Vinkkejä ja verkostoja työelämään. Turun yliopisto. Työelämäpalvelut.  

Mentoroinnin työkirja. Helsingin yliopisto. Urapalvelut. (Kanniainen, Nylund, Kupias 2017)  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Mentoroinnin työkalut 
aktorin ja mentorin käyttöön 
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Mentorointi on vuorovaikutteinen yhteistyöprosessi, jonka tavoitteena on edistää aktorin etenemistä 

työllistymisen polulla.  

Mentorointiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Aloitusvaiheessa on tärkeää rakentaa luottamusta 

ja sopia pelisäännöistä. Työskentelyvaiheen tapaamisissa on etukäteen sovittu teema, joka auttaa 

pääsemään yhteiseen tavoitteeseen. Päättämis- eli arviointivaiheessa pysähdytään miettimään, mitä 

opittiin ja miten tavoitteet saavutettiin. Seuraavilta sivuilta löydät työkaluja, joita voi käyttää 

mentorointiprosessin eri vaiheissa.  

Materiaalit on koottu ja työstetty hyödyntäen yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Kiitos 

erityisesti LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen SOS18S-ryhmälle sekä Koulutuskeskus 

Salpauksen kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille. Työkalujen kokoamisessa on hyödynnetty Helsingin 

yliopiston Mentoroinnin käsikirjaa ja Turun yliopiston Tulevaisuusohjauksen käsikirjaa. 
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Tavoitteiden asettaminen 
TYÖKALUN NIMI Tavoitteiden asettaminen 

TAVOITE  Sopia yhdessä mentoroinnin käytännön järjestelyistä ja tavoitteista 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☒ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Mentorointi on tavoitteellista. Tällä sivulla on muutamia keskustelukysymyksiä, 

jotka auttavat mentoroinnin tavoitteiden tekemisessä. Miettikää ensin itsenäisesti 

vastauksia kysymyksiin ja keskustelkaa sitten yhdessä. 

Kirjatkaa ylös yhteiset tavoitteet mentoroinnille (näitä on hyvä täydentää 

mentorointiprosessin edetessä). Keskustelkaa myös mentoroinnin 

luottamuksellisuudesta. Sopikaa lopuksi, miten pidätte yhteyttä toisiinne ja 

seuraavien tapaamisten aika ja paikka. 

Ensimmäisessä tapaamisessanne on hyvä suunnitella seuraavia yhteisiä tapaamisia. 

Jokaisella tapaamisella on hyvä olla jokin keskusteluaihe (esimerkiksi apuna 

mentoroinnin työkalut) tai muu yhdessä sovittu toiminta (esimerkiksi tutustuminen 

mentorin työpaikkaan). Näin kumpikin osapuoli tietää mitä odottaa 

mentorointitapaamisista.  

Sovitut asiat on hyvä kirjata mentorointisopimukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esimerkkikysymyksiä yhteisten tavoitteiden asettamiseksi mentorointiprosessille: 

Aktori: 

Mitä odotan tapaamisilta? 
Mitä tavoitteita minulla on mentorointiin? 
Millaisista asioista haluan tapaamisissa keskustella? 
Mihin tarvitsen mentorin tukea? 

Mentori: 

Jos minulla olisi ollut mahdollisuus mentorointiin urani alussa, niin miten olisin sitä 
hyödyntänyt? 
Miten haluan auttaa aktoriani? 
Kun päätämme mentoroinnin niin mitä toivon aktorin hyötyneen prosessista? 
Mitä minä mentorina toivon saavani prosessilta? 
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Elämänviiva 
TYÖKALUN NIMI Elämänviiva 

TAVOITE  Aktorin ja mentorin tutustuminen 

  

MENTOROINNIN 
VAIHE  

Aloitus / tutustumisvaihe  ☒ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 
KÄYTTÄMISEEN 

Kerro oman elämäsi tarina piirtämällä viiva, johon merkitset elämäsi tärkeimmät 
asiat. 
 
Aloita viivan piirtäminen paperin vasemmasta laidasta, johon merkitset oman 
syntymäsi. Merkitse viivalle tärkeät muistosi: tapahtumat elämässäsi, opinnot, 
työt, harrastuksesi. Isot päätökset ja suunnanvaihdokset. Sinulle tärkeät ihmiset. 
 
Muuta viivan muotoa sinulle tärkeiden tapahtumien kohdalla. 
Välillä viiva kulkee tasaisena, mutta tärkeiden tapahtumien kohdalla se hypähtää 
joko vähän ylöspäin tai romahtaa alas. Merkitse tasaisesta poikkeavien nousujen ja 
laskujen kohdalle, mitä silloin oikein tapahtui. 

 

Kun viiva on valmis voit tarkastella, mitkä asiat ovat olleet niitä elämäsi 
vaikuttavimpia omasta mielestäsi. Mitä menneitä asioita arvostat eniten? Mistä 
asioista olet tyytyväinen, onnellinen? Mitkä tapahtumat ovat opettaneet eniten? 
Tai mitkä ovat olleet ne suurimmat käännekohdat? Ketkä ovat sinulle tärkeitä 
esikuvia, tärkeimpiä kanssakulkijoita ja keillä kaikilla on ollut vaikutusta elämäsi 
kulkuun? 

 

Voit piirtää viivan erilliselle paperille tai tämän paperin toiselle puolelle. 
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Minun elämänviivani: 
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Tärkeintä elämässä -peli 
TYÖKALUN NIMI Tärkeintä elämässä -peli 

TAVOITE  Mikä on sinulle tärkeintä elämässä? 

  

MENTOROINNIN 
VAIHE  

Aloitus / tutustumisvaihe  ☒ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 
KÄYTTÄMISEEN 

Tehtävän toimii hyvin aloitusvaiheessa tutustumiseen, jolloin kumpikin pääsee 
ensin pohtimaan itsenäisesti oman elämänsä tärkeimpiä asioita. Tämän jälkeen 
mentori ja aktori lähtevät karsimaan kirjoittamiaan asioita, kunnes kummallekin 
jää jäljelle elämän tärkeät asiat. Lopuksi käydään keskustellen läpi mitä nämä asiat 
merkitsevät työn ja hyvinvoinnin kannalta. 

 

 

 

 

  

 

Ohjeistus tehtävän tekemiseen löytyy seuraavalta sivulta. 
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  Vaihe 1. Leikkaa paperilaput valmiiksi 

OTA 1 PAPERI (KOKO A4). LEIKKAA SIITÄ ITSELLESI 15 ERILLISTÄ PAPERILAPPUA. 

 

Vaihe 2. Kirjoita paperilapuille alla olevan ohjeen mukaiset asiat omasta elämästäsi. 

− VALITSE  3 LAPPUA. KIRJOITA JOKAISELLE LAPULLE  1 TÄRKEÄ ESINE, JOTA ILMAN ET VOI TULLA 

TOIMEEN. YHTEENSÄ 3 TÄRKEÄÄ ESINETTÄ. 

− VALITSE  3 LAPPUA. KIRJOITA JOKAISELLE LAPULLE 1 LUONTEENPIIRRE, JOTA ARVOSTAT 

ITSESSÄSI ENITEN. MIKÄ SINUSSA ON PARASTA? YHTEENSÄ 3 LUONTEENPIIRRETTÄ. 

− VALITSE  3 LAPPUA. KIRJOITA JOKAISELLE LAPULLE 1 HENKILÖN NIMI, JONKA HALUAISIT AINA 

OLEVAN ELÄMÄSSÄSI. YHTEENSÄ 3 TÄRKEÄÄ HENKILÖÄ. 

− VALITSE  3 LAPPUA. KIRJOITA JOKAISELLE LAPULLE 1 TÄRKEÄ ASIA, MITÄ PIDÄT TÄRKEÄNÄ? 

YHTEENSÄ 3 TÄRKEÄÄ ASIAA. 

− VALITSE  3 LAPPUA. KIRJOITA JOKAISELLE LAPULLE 1 UNELMAA. YHTEENSÄ 3 UNELMAA. 

 

Vaihe 3. Poista paperilappuja ohjeen mukaisesti, kunnes jäljelle jää elämän tärkeimmät asiat. 

Keskustelkaa valinnoistanne. 

VALITSE KAIKISTA 15 LAPUSTA 3 ASIAA, JOITA ILMAN VOIT ELÄÄ JA SIIRRÄ NE POIS. POISTA SEURAAVAT 

3, JATKA KUNNES SINULLA ON 6 LAPPUA JÄLJELLÄ. KAIKKI NÄMÄ OVAT TÄRKEITÄ, MUTTA NÄMÄ 6 

KAIKKEIN TÄRKEIMPIÄ. 
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Ajankäyttö 

 

TYÖKALUN NIMI Ajankäyttö 

TAVOITE  Tunnistaa niitä tekijöitä, jotka heikentävät ajanhallintaa.  

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

 

Arkeen kuuluu monenlaisia vastuita ja velvollisuuksia. Näihin kuluu aikaa. Oma 

arjen hallinnan tunne muodostuu monesti tunteesta ajankäytön hallinnasta. 

Tämän tehtävän avulla voit tunnistaa tekijöitä, jotka heikentävät omaa 

ajanhallintaasi. 

 

Tehtävässä on lueteltu eri tekijöitä, jotka voivat ”ajanryöstäjiä” tai esteitä, siihen 

että koet ajankäyttösi olevan hallinnassa. Mitkä näistä tunnistat kuuluvan omaan 

arkeesi?  

 

Kun olet valinnut listasta sinulle suurimmat ”ajanryöstäjät” / esteet hallittuun 

ajankäyttöön niin mieti: 

1. Mitkä tekijöistä ovat sinulle kuormittavimpia tai haittaavat elämääsi 

eniten? 

2. Mihin niistä voin vaikuttaa? 

3. Miten voit lähteä poistamaan näitä ”ajanryöstäjiä” ja esteitä hallittuun 

ajankäyttöön? 

4. Suunnittele ja kerro miten aiot seuraavan viikon aikana hallita aikaasi. 
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Mitkä asiat ovat sinulle niitä, jotka vievät liikaa aikaa ja estävät keskittymästä tärkeimpiin 
tehtäviin? 
 

 Kun työskentelen niin minut keskeytetään useasti 

 Olen liian monessa asiassa mukana 

 En suunnittelu päivääni 

 Tavarani ovat epäjärjestyksessä 

 Työhöni liittyvä välineet ovat epäkunnossa 

 En osaa käyttää tehokkaasti työvälineitäni esim. tietokone 

 Minun on vaikea keskittyä siellä, missä teen työtä 

 Minulle on epäselvää mitä minulta odotetaan 

 Minun on vaikea asettaa asioita tärkeysjärjestykseen 

 Minun on vaikea tehdä päätöksiä ja niiden tekemiseen kuluu paljon aikaa 

 En työskentele järjestelmällisesti vaan hypin tehtävästä toiseen 

 Sähköposti tai viesti sosiaalisesta mediasta keskeyttää usein työskentelyni  

 Ihmissuhteisiin liittyvät asiat vaivaavat minua ja vievät ajatukseni enkä pysty 

työskentelemään tehokkaasti 

 Olen väsynyt ja en jaksa työskennellä 

 Minun on vaikea keskittyä 

 Minulta puuttuu itsekuria 

 Suunnittelen kyllä päiväni, mutta suunnitelmat eivät koskaan toteudu 

 Jokin muu ”ajanryöstäjä”________________________ 
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Vaikuttamisen tasot 
TYÖKALUN NIMI Vaikuttamisen tasot 

TAVOITE  Tunnistaa ne asiat ja kysymykset, joihin omassa elämässä on mahdollisuus 

vaikuttaa. 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

 

Elämässä on paljon asioita, joihin voi vaikuttaa. On myös asioita, joihin ei voi itse 

vaikuttaa, joten ne on hyvä jättää mentorointiprosessin ulkopuolelle. 

 

Työkalun avulla on mahdollisuus tunnistaa omassa elämäntilanteessa asioita, 

joihin voi vaikuttaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Asioihin, joihin ei voi vaikuttaa, ei 

kannata käyttää liikaa energiaa.  

 

Harjoituksen ohje: 

1. Pysähdy hetkeksi miettimään tämänhetkistä elämäntilannettasi. 

2. Kirjoita vaikuttamisen tasoille tehtävänannon mukaisesti asioita, joihin voit 

itse vaikuttaa ja niitä mihin et voi vaikuttaa omassa elämässäsi. 

3. Keskustelkaa tämän harjoituksen jälkeen mentorin kanssa asioista, joihin 

mentoroinnissa kannattaa keskittyä. 
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En voi vaikuttaa: 

Voin vaikuttaa, mutta en voi päättää: Voin vaikuttaa ja päättää: 
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Verkostoni 
TYÖKALUN NIMI Verkostoni 

TAVOITE  Miten tunnistat olemassa olevat verkostot ja miten hankit niitä lisää? 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Verkosto -tehtävän avulla hahmotetaan omaa verkostoa sekä pohditaan verkoston 

kasvattamista ja siitä hyötymistä. Kumpikin, sekä aktori että mentori voivat tehdä 

tehtävän ja sen jälkeen keskustella omista verkostoistaan ja miten voisivat niitä 

hyödyntää jatkossa entistä paremmin. 

 

 

 

  

 

Seuraavalla sivulla on kysymyksiä omasta verkostosta. Verkostot toimivat vastavuoroisesti. 

Kysymysten avulla voit pohtia mitä itse saat verkostolta ja annat verkostolle. Lisäksi kannattaa 

suunnitella oman verkoston kasvattamista. 
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Verkostoni: 
 
Keitä verkostooni kuuluu? (Esimerkiksi nykyiset ja entiset opiskelukaverit, työkaverit sekä 
esimiehet, perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat vapaa-ajalta.)  
 
 
 
 
 
 
 

Keitä toivon verkostooni lisää?  
 
 
 
 
 
 
 

Miten voin kasvattaa verkostoani? (Esimerkiksi: Voinko liittyä uuteen järjestöön? Voinko 
käyttää sosiaalista mediaa verkostoni kasvattamiseen? Voinko ottaa yhteyttä joihinkin 
henkilöihin?) 
 
 
 
 
 
 
 

Miten verkostoni voi auttaa minua?  
 
 
 
 
 
 
 

Mitä minä voin antaa omalle verkostolleni? 
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Osaamisen käsi 
TYÖKALUN NIMI Osaamisen käsi  

  

TAVOITE  Tehdä näkyväksi olemassa olevaa osaamista 

  

MENTOROINNIN 
VAIHE  

Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 
KÄYTTÄMISEEN 

Oman osaamisen kuvaaminen auttaa hahmottamaan mitä osaat ja asettamaan 

itsellesi tavoitteita. 

 

Osaaminen ei ole vain tietoa, vaan se rakentuu useista osa-alueista:  

tahdosta, tiedosta, taidosta, kokemuksesta ja kontakteista. Kuten jokaisella 

sormella kädessä niin myös jokaisella osa-alueella on oma roolinsa ja tehtävänsä. 

Osaamisen käden kautta voit tehdä näkyväksi omaa osaamistasi.  

 

Kirjoita tämän paperin kääntöpuolella olevaan käteen mitä sinä osaat eri sormien 

kohdalle.  

 

Tämän jälkeen keskustelkaa yhdessä omasta osaamisestanne. Esittäkää kysymyksiä 

toisillenne jokaisesta ”sormesta” ja auttakaa toisianne näkemään kuinka paljon 

osaamista teillä jo on. 
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Hissipuhe 
TYÖKALUN NIMI Hissipuhe 

TAVOITE  Miten kerrot omasta osaamisestasi lyhyesti ja innostavasti? 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Hissipuheen avulla harjoitellaan esittäytymistä ja oman osaamisen pätevää esille 

tuomista. Ensin laaditaan sisältö hissipuheeseen. Sisältöä voidaan muokata 

yhdessä. Sen jälkeen kumpikin, sekä aktori että mentori esittäytyvät tekstin avulla. 

Puhetta kannattaa harjoitella ja hioa valmiiksi yhdessä. 

 

 

 

  

 

Vinkkejä puheen valmisteluun 

− Valmiit kysymykset auttavat rakentamaan puheen. Hissipuheessa keskitytään 

tärkeimpiin asioihin. 

− Tekstin kirjoittamisessa voi auttaa, jos miettii valmiiksi jonkin työpaikan mihin 

haluaisi hakea tai jonkin tilaisuuden, jossa omaa osaamista pitää tuoda esiin 

vakuuttavasti. 

− Kerro asiat tiiviisti 

− Hyödynnä osaamisen käsi -työkalua omien vahvuuksien tunnistamisessa 
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HISSIPUHE 

Laadi hissipuhe. Täytä jokainen alla olevista kohdista. Käytä apuna valmiiksi aloitettuja lauseita. 

Voit hyödyntää myös suluissa lueteltuja esimerkkejä. Sopiva kesto ääneen luetulle puheelle on 

noin yksi minuutti. 

 

Minä olen… (nimi? Kerro jotain kiinnostavaa itsestäsi esimerkiksi työsi, koulutuksesi tai 

harrastustesi kautta.) 

 

 

 

 

Minä osaan… (esimerkiksi: ammatillinen osaaminen, kielitaito, vuorovaikutustaidot, 

harrastusten kautta opitut taidot) 

 

 

 

 

Minut kannattaa valita työhön/opiskelupaikkaan, koska… (Mikä on suurin vahvuutesi 

haettavan tehtävän kannalta? Onko sinulla jotain erityistä osaamista tai taitoa?) 

 

 

 

 

Onnistuin siinä kun… (Millainen onnistuminen sinulle on jäänyt mieleen? Havainnollista 

osaamistasi pienen tarinan tai esimerkin avulla.) 
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Työhaastattelu 
TYÖKALUN NIMI Työhaastattelu 

TAVOITE  Miten valmistaudut työhaastatteluun? 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☒ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☐ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Työhaastattelua kannattaa harjoitella etukäteen. Jos aktori on valmistautumassa 

työhaastatteluun voi mentori toimia tässä haastattelijana ja aktori 

haastateltavana. Tällöin haastattelukysymyksiä kannattaa muokata myös 

haettavan työpaikan mukaan. Jos taas työnhaku on edessä tulevaisuudessa, voi 

mentori ja aktori kysyä kysymyksiä vuorotellen, jolloin myös sopivista vastauksista 

voi keskustella. 

 

 

 

 

 

  

 

Seuraavalta sivulta löydätte työhaastattelukysymyksiä. Voitte myös ideoida uusia kysymyksiä näiden 

lisäksi. 
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Työhaastattelukysymyksiä: 

 

− Kerro itsestäsi. Kuka olet? 

− Kerro työkokemuksestasi? 

− Mitä osaat? 

− Mitä osaamista haluat lisää? 

− Mitä ystävä tai työkaveri kertoisi sinusta? 

− Mitä teet vapaa-ajalla? 

− Minkälainen on hyvä työpaikka? 

− Minkälainen on hyvä johtaja? 

− Mitä mieltä olet yrityksestämme (palvelusta/ tuotteesta)? 

− Mitä toiveita sinulla olisi työsi suhteen, jos työskentelisit tässä yrityksessä? 

− Mitä teet, kun sinulla on ongelma (Haasteena voi olla esimerkiksi hankala työkaveri, 

johtaja, asiakas)? 

− Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? 
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Unelmapuu 
TYÖKALUN NIMI Unelmapuu 

TAVOITE  Miten kerrot omasta osaamisestasi lyhyesti ja innostavasti? 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☒ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Unelmapuu auttaa tunnistamaan oman elämän unelmia ja voimavaroja. Millaisia 

unelmia on työelämään? Mitkä asiat rakentavat hyvinvointia omassa elämässä ja 

ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta?  

 

 

 

  

Seuraavalta sivulta löytyy valmis pohja, johon voit kirjata unelmia ja voimavaroja. 
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Kirjoita unelmapuun lehtiin unelmiasi ja puun runkoon sekä juuriin voimavaroja, jotka sinua 
auttavat elämässäsi. 
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Tulevaisuuden näkymiä 
TYÖKALUN NIMI Tulevaisuuden näkymiä 

TAVOITE  Erilaisten väittämien avulla hahmotetaan ajatuksia ja tavoitteita tulevaisuudelle 

  

MENTOROINNIN 

VAIHE  
Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☒ 

OHJE TYÖKALUN 

KÄYTTÄMISEEN 

Kaikki väittämät liittyvät tulevaisuuteen. Mitä mieltä olet väittämistä? Oletko 

samaa vai eri mieltä? Mentori ja aktori merkitsevät omat mielipiteensä janoihin 

raksilla. Tämän jälkeen käydään yhteinen keskustelu. 

 

 

 

  

Kysymyksiä keskustelua varten: 

 

− Mitkä asiat vaikuttavat valintoihin? Mihin voin vaikuttaa itse? 

− Kenen muun mielipiteet vaikuttavat valintoihin? 

− Mitä ajattelet tulevaisuudesta? Oletko esimerkiksi luottavainen, avoin vai 

huolissasi? 
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Merkitse kynällä mitä mieltä olet: 
 

1. MINULLA ON UNELMIA 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

2. TIEDÄN MILLAISEN TYÖN HALUAN 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

3. PERHE VAIKUTTAA VALINTOIHINI 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

4. OLEN VALMIS MUUTTAMAAN TYÖN PERÄSSÄ 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

5. OLEN VALMIS RATKAISEMAAN ONGELMIA 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

6. PÄÄTÄN ITSE MILLAISEN AMMATIN HALUAN 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

7. OLEN AVOIN UUSILLE ASIOILLE 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

8. MINULLE ON TÄRKEÄMPÄÄ HYVÄ TYÖ KUIN PALKKA 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

9. SAAN TULEVAISUUDESSA ITSELLENI HYVÄN TYÖPAIKAN 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 

10. TULEVAISUUS ON SELKEÄMPI VUODEN PÄÄSTÄ 

Kyllä _____________________________________________________________ Ei 
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Mentoroinnin päättäminen 
TYÖKALUN NIMI Mentoroinnin päättäminen  

TAVOITE  Arvioida ja antaa palautetta mentorointiprosessista sekä suunnata tulevaisuuteen 

  

MENTOROINNIN 
VAIHE  

Aloitus / tutustumisvaihe  ☐ 

Työskentelyvaihe              ☐ 

Päättäminen / arviointivaihe   ☒ 

OHJE TYÖKALUN 
KÄYTTÄMISEEN 

Työuramentoroinnilla on yhteisesti sovittu alku ja loppu. Viimeisellä 
tapaamiskerralla on hyvä arvioida tapaamisia ja sitä mitä toisiltamme opimme. 
 

 
 

Keskustelkaa ja kirjatkaa vastauksia yhdessä seuraavan sivun kysymyksiin. Tämän jälkeen ottakaa 

valokuva lomakkeesta itsellenne - näin siitä jää teille muisto. 
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Työuramentoroinnin päättäminen 

1. Mitä tiedän nyt, jota en tiennyt ennen näitä tapaamisia? 

 

 

 

 

2. Vastasivatko tapaamiset odotuksia ja suunnitelmaamme vai päädyimmekö muualle kuin alun 

perin tähtäsimme? 

 

 

 

 

3. Mitä oivalsin itsestäni tämän mentorointiprosessin aikana? 

 

 

 

 

 

4. Mitä vahvuuksia huomasin itsessäni – mitä vahvuuksia huomasin parissani? 

 

 

 

 

 

5. Mitä vien mukaani näistä tapaamisista tulevaisuuteen? 

 

 


