
Mentoroinnin perehdytysmateriaali

Hei!

Nämä diat auttavat sinua tutustumaan mentorointiin. On tärkeää, että tiedät, mitä 
mentorointi on ja mitä voit odottaa mentoroinnilta. Tutustu dioihin huolellisesti ja mieti 
omia voimavarojasi ja ajankäyttöäsi mentorointiprosessin aluksi. 

Toivotamme sinulle hyvää mentorointia!

Terkuin,

MESH-tiimi



Miksi mentorointia?
Mentorointiin osallistuminen voi olla hyödyllistä sekä kantasuomalaisille että 
maahanmuuttajataustaisille ihmisille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea 
työllistymiseen ja oman polun löytämiseen. 

Mentoroinnin avulla voidaan tukea tunnistamaan kykyjä ja ammatillista 
osaamista. Se voi tukea myös verkostojen kasvattamisessa. Mentoroinnissa 
on keskeistä elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen. 
Maahanmuuttajataustaisille mentorointi voi myös tukea integraatiota. 

Moni organisaatio järjestää mentorointiohjelmia, esimerkiksi Suomen 
mentorit ja Väestöliitto. Heidän mentorointiohjelmien tuloksista voit lukea 
täältä: 
• https://suomenmentorit.fi/kaksi-kolmesta-kaipaa-apua-vahvuuksien-

tunnistamisessa-lue-mentorointikyselyn-karkitulokset/
• http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/
• http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/matkalla_tyoelamaan/

https://suomenmentorit.fi/kaksi-kolmesta-kaipaa-apua-vahvuuksien-tunnistamisessa-lue-mentorointikyselyn-karkitulokset/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/matkalla_tyoelamaan/


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 niilleÄlä 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)

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. 



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



Seuraavaksi tapausesimerkkejä
haastavista tilanteista

Jos jokin mentorointiparin kanssa ei toimi, 
se kannattaa ottaa rohkeasti ja avoimesti

puheeksi. Yhteisistä pelisäännöistä on 
tärkeä sopia etukäteen väärinkäsityksien

välttämiseksi.



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
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