
Mentoroinnin perehdytysmateriaali

Hei!

Nämä diat on koottu MESH-hankkeen (ESR 2019-2021) mentorointiohjelmien perehdytyksistä. Näiden 
tehtävä on toimia inspiraationa toimivan ja riittävän perehdytyksen tarjoamiseen omaan 
mentorointiohjelmaanne. 
Perehdytyksen voi pitää yhdessä tai erikseen mentoreille ja aktoreille. Erikseen pitäminen vie 
enemmän resursseja, mutta silloin perehdytystä voi painottaa eri tavalla, esim. tarjota vertaistukea ja 
keskustelua tiettyyn rooliin liittyen. 
On hyvä myös suunnitella, miten toimitaan niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät pääse osallistumaan 
perehdytykseen. Miten heille tarjotaan riittävät eväät mentoroinnin aloittamiseen? Vaihtoehtoja on 
erillisen, uuden perehdytystilaisuuden tai –keskustelun järjestäminen tai kirjallisen 
perehdytysmateriaalin antaminen, mihin osallistuja voi itsenäisesti tutustua. 

Terkuin,
MESH-tiimi



Tervetuloa mentorointiohjelman 
perehdytystilaisuuteen!
Päivämäärä x.x.xxxx



17:00 Tervetulosanat
• Osallistujien esittelykierros

17:15 Mistä mentoroinnissa on kyse?
• Vinkit ja neuvot toimivaan mentorointiin
• Aikaisemman osallistujan puheenvuoro (jos mahdollista)

17:45 Tauko

17.55 Mentorointiohjelman rakenne
• Prosessi ja tavoitteet
• Mentoroinnin työkirjan esittely

18:10 Ryhmäkeskustelut

18:30 Ryhmäkeskusteluiden purku

18:50 Aikataulu ja yhteyshenkilöt

19.00 Perehdytystilaisuuden päätös



Esittely omasta organisaatiostanne

• Kuka olette?
• Mitä organisaationne tekee?
• Sosiaalinen media & nettisivut



Miksi mentorointia?

• Muiden mentorointiohjelmien tulokset ja vaikutukset:
• Esim. Suomen Mentorit & Väestöliitto

• Mitä mentoroinnilla on tarkoitus saavuttaa?

• Oman organisaationne taustasyyt 
mentorointiohjelman toteuttamiselle



Mentorointi on tavoitteisiin ja keskusteluun pohjautuva, pitkäaikainen
ihmissuhde mentorin ja aktorin välillä. Mentoroinnin kulmakiviä ovat
molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus.

Mentorointi keskittyy kokemuksien, näkökulmien ja taitojen jakamiseen
sekä oppimiseen. Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden keskustella sekä
työelämään liittyvistä että yleisesti elämään liittyvistä toiveista, unelmista
ja tavoitteista kokeneemman asiantuntijan, mentorin kanssa. 

Mentoroinnin pohjana on aina aktorin tarpeet ja tavoitteet. 

Onnistunut mentorointiprosessi vaatii sekä aktorilta että mentorilta
aktiivisuutta ja sitoutumista.

Parhaimmillaan mentorointiprosessi on kahdensuuntainen ja interaktiivinen
ihmissuhde, josta sekä aktori että mentori hyötyvät. 

Mitä mentorointi tarkoittaa?



Mitä mentorointi on 
käytännössä?

• Kokemuksien jakamista & 
hiljaisen tiedon siirtämistä

• Ammatillisten ja henkisten
taitojen kehittämistä

• Kuuntelemista
• Vahvuuksien, tavoitteiden ja 

resurssien tunnistamista
• “Kriittisenä ystävänä

olemista”
• Ymmärtämistä ja läsnäoloa
• Toiselta oppimista: 

käänteinen mentorointi



Mitä se ei ole?
• Valmentamista tai opettamista
• Kritisointia
• Tuomitsemista
• Terapiaa
• Yksinpuhelua
• Yhdensuuntaista
• Valmiiden vastauksien antamista
• Asioiden saavuttamista aktorille
• Mentorointi ei vain tapahdu
 Tietoinen vaivannäkö ja 
sitoutuminen sekä aktoreilta että
mentoreilta



5 askelta hyvään alkuun!
LUOTTAMUS
• Ensimmäisissä tapaamisissa rakennetaan pohja

hyvälle prosessille. Anna aikaa ja kuuntele.
TAVOITTEET
• Mitä ovat odotuksesi? Mitä haluatte saavuttaa

yhdessä?
PELISÄÄNNÖT
• Miten tapaamisista sovitaan? Kuka on 

vastuussa? Onko tapaamisissa jokin teema
joka kerta? Valmistaudutteko tapaamisiin? 
Pelisäännöt tapaamisiin? Yms. 

RAKENNE
• Seuraatteko jotain rakennetta

mentorointiprosessissanne? 
MENTOROINTISOPIMUS



Vinkit onnistuneeseen
mentorointiin

Tee mentorointisopimus, 
jossa on realistiset ja 

konkreettiset tavoitteet 
ja tehtävät niille

Osallistu 
ryhmätapaamisiin

Älä epäröi käyttää 
suomen kieltä parisi 

kanssa

Jaa ammatillisia 
verkostoja ja kontakteja 

– jos mahdollista

Käytä mentoroinnin 
tehtäväkirjaa apuna

Suunnittele tapaamiset 
ja valmistaudu niihin

Sovi tapaamisten 
pelisäännöistä (aika, 

paikka, pituus, häiriöt)

Ole yhteydessä 
järjestäjiin tarpeen 

vaatiessa

Sovi tapaamisista 
hyvissä ajoin ja pyri 
pitämään niistä kiinni

Tarkista tavoitteet ja 
tehtävät säännöllisesti

Ole rehellinen, jos jokin 
ei toimi



Vinkit etämentorointiin

• Anna aikaa suhteen rakentumiselle. Tiheä
yhteydenpito tai useammat tapaamiset alussa
voivat auttaa.

• Täytä ja päivitä mentorointisopimus. 
• Valmistaudu ja suunnittele etukäteen. 
• Ole läsnä. Be present. Kuuntele aktiivisesti ja 

vältä keskeytyksiä ja häiriötekijöitä.
• Pitäkää yhteyttä tapaamisten välillä, jos

mahdollista. 
• Sopikaa, mitä ohjelmaa käytätte

tavatessanne. Varmistakaa, että molemmat
osaavat käyttää sitä. 

• Tee muistiinpanoja tapaamisestanne. 
Muistiinpanot auttavat muistamisessa. 



Ohjelman
tavoitteet
• Järjestäjän

tavoitteet/fokus
mentorointiin:

• Mihin keskitytte
mentoroinnissa?

• Mitä toivotte
saavuttavanne
mentoroinnilla?



Kysymyksiä tavoitteiden 
asettamisen avuksi:

• Tunnetko vahvuutesi? Entä 
heikkoutesi?

• Teetkö asioita, joita rakastat?
• Oletko menossa oikeaan suuntaan?
• Seuraatko arvojasi?
• Käytätkö koko potentiaalisi? Jos et, 

miksi?
• Millaista elämää haluaisit elää 5 

vuoden päästä?



• Vahvuudet & osaaminen

• Urasuunnittelu ja tavoitteet

• Kehittymisen osa-alueet

• Ammatillinen verkostoituminen

Ehdotuksia teemoihin ja tavoitteisiin



Mentorointiprosessi-esimerkki

Alku Loppu

Tavoitteiden 
asettaminen ja 
tutustuminen

Työnhaku, 
verkostoituminen ja 

osaaminen

Urasuunnittelu ja 
unelmat

Tulevaisuus ja 
kehittyminen

Mentorointi-
sopimus

Tavoitteiden 
kirjaaminen

Tutustuminen 
toisiinsa

CV & 
työhakemus

Vahvuuksen
tunnistaminen

Taitojen 
sanottaminen

Verkosto-
kartta

Tavoitteiden 
arviointi

Unelmat

Ura-
vaihtoehdot

Ura-
suunnitelman 

teko

Kehittymis-
suunnitelma

Seuraavat 
askeleet

Palaute ja 
arviointi



Mentoroinnin
tehtäväkirja
Keskusteluaiheita, ideoita
tapaamisiin ja työkaluja
keskusteluiden tueksi. 

MESH-hanke on kehittänyt
tehtäväkirjan mentoroinnin tueksi. 
Löydät sen YES-portaalista.

Tehtäväkirjan käyttö on 
suositeltavaa, mutta
vapaaehtoista. 



Ryhmäkeskustelu
• Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin (3-5 hengen

ryhmiä)
• Keskusteluaiheita esim. 

• Aktoreille: 
• Millaisia tavoitteita sinulla on? Mitä

haluaisit saavuttaa mentoroinnin avulla? 
Mitä olet valmis itse tekemään, jotta
saavutat tavoitteesi? 

• Mentoreille: 
• Miten uskot pystyväsi auttamaan aktoria? 

Millaisia vahvuuksia sinulla on mentorina? 
Millainen on ohjaustyylisi tai tapasi
käsitellä asioita?

• Lopuksi jaetaan pienryhmien ajatuksia koko ryhmän
kanssa



Seuraavaksi tapausesimerkkejä
haastavista tilanteista

Miten ratkaisisitte kyseiset haastavat
tilanteet? 



Kemiat sinun ja mentorisi välillä eivät
toimi. Sinusta tuntuu, ettei mentorisi
ymmärrä sinua ja tämä estää sinua
saavuttamasta tavoitteitasi. Haluat

keskustella asiasta, mutta et tiedä miten. 
Harkitset keskeyttäväsi mentoroinnin. 

Mitä tehdä? 

Esimerkki 1



Mentorisi on peruuttanut tapaamisianne
useasti kiireeseen vedoten. Tämän

vuoksi ette ole tavanneet vähään aikaan. 
Mentorointinne ei edisty. Sinusta tuntuu, 

että hukkaat aikaasi. Mitä tehdä?

Esimerkki 2



Sinulla on tapaaminen aktorisi kanssa, 
joka tuntuu poissaolevalta. Aktorisi

täytyy poistua tapaamisestanne useasti
komentamaan lapsia tai vastaamaan
puhelimeen. Sinun on vaikea pysyä

aiheessa. Mitä tehdä? 

Esimerkki 3



Sinulla ja aktorillasi on vaikeuksia
internet-yhteyksien kanssa. Ohjelma, 

jota käytätte, ei toimi. Joudutte
peruuttamaan tapaamisenne tämän

takia. Mitä tehdä? 

Esimerkki 4



Mentorointiprosessi ja aikataulu

Mentorointiohjelman kesto x.x.xxxx – x.x.xxxx

Seuraavat yhteiset tapaamiset ovat:
• Välitapaaminen 

• Tiistaina x.x.xxxx

• Lopputapaaminen
• Tiistaina x.x.xxxx

• Mentorin ja aktorin toivotaan tapaavan 
vähintään kuukausittain. 



Yhteyshenkilöt
Yrjö Yhteyshenkilö
yrjö.yhteyshenkilö@yhteyshenkilö.fi
050 555 5555

Essi Esimerkki
essi.esimerkki@esimerkki.fi
040 444 4444



Kiitos!

Hyvää mentorointia!
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