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JJoohhddaannttoo  

Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

EEssiippuuhhee  
Mentorointimetodologian tehokkuus on aina varmistettava kentällä. Itse asiassa 

se voi toimia hyvin yhdessä maassa ja huonommin toisessa. Siksi tarvitaan 

joustavuutta menetelmän mukauttamiseen yksittäisiin alueellisiin konteksteihin: 

tämä tietoisuus on ajanut EvolYou-konsortion suunnittelemaan ja toteuttamaan 

koulutuskokeilun neljässä maassa – Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Suomessa. 

Vaikka lähtökohtana on yhteinen perusta, jonka juuret ovat saksalaisen VerA-

ohjelman1 takaamisessa, EvolYou-metodologia2 on muotoiltu 

mahdollisimman toimivaksi, ei pelkästään niiden neljän maan erilaisten 

piirteiden suhteen, joissa pilotti suoritettiin, vaan myös erityyppisiin 

mentoroitaviin3, joille kumppanuus on päättänyt ottaa yhteyttä kullakin alueella. 

Tämän pitkän ja kärsivällisen työn tulokset on esitetty alla. 

                                                
 

1 http://vera.ses-bonn.de 

2 Ref. Metodologinen Käsikirja “Tulevaisuuden uudelleensuunnittelu yhdessä. Eurooppalainen 
malli vaikeuksissa olevien nuorten sosiaaliseen osallisuuteen”(EvolYou-hankkeen Intellectual 
Output nro 1) 

3 Italiassa 18-30-vuotiaat nuoret maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja pakolaiset; 
Espanjassa 16-20-vuotiaat nuoret, jotka osallistuvat ammatilliseen peruskoulutukseen ja joilla 
on erityisiä koulutustarpeita tai jatkuvia taloudellisia ongelmia ja alhainen sosioekonominen 
taso; Ranskassa 15-25-vuotiaat mentoroitavat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joilla on 
vaikeuksia seurata koulutustaan ja he voivat keskeyttää koulunkäynnin (joista useimmat ovat 
hyvin samankaltaisia kuin NEET’s); Suomessa maahanmuuttajat, heikosti koulutetut 
mentoroitavat ja ammatillisen koulutuksen keskeyttävät opiskelijat, 18-30 vuotta. 
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TTii iivviisstteellmmää  

Tässä julkaisussa kerrotaan ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmista, 

joilla toteutetaan EvolYou-mallia, joka koskee heikommassa asemassa olevien 

nuorten sosiaalista osallisuutta Euroopassa. 
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LLyyhheenntteeeett  

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Pariisi, Ranska 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Brysseli, Belgia 

ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Pariisi, Ranska 

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties”. Erasmus+ projekti no. 2019-1-IT01-

KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. 

Kansallinen toimisto, joka hallinnoi Erasmus+-ohjelmaa Italiassa ammatillisen 

koulutuksen alalla. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Ranskalainen EvolYou pilotti testi. 

OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences 

Intergénérationnelle”, Pariisi, Ranska 

SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, Espanja 

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbru ̈chen” (opintojen keskeyttämisen 

ehkäiseminen). SES:n kansallinen aloite. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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Ammatillisen koulutuksen 

Opetus 
suunnitelmat 

 

Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

Osallistujat: Patrizia Andreello (IL, Italia), Carmen Alemán, Doris Bandin (SECOT, 

Espanja), François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Ranska), Jean-Pierre Dauphin, 

Pierre Reynard (ECTI, Ranska), Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier (AGIRabcd, 

Ranska), Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Suomi) 

 

 

EvolYoun sukupolvien välinen tandem-malli on suunnattu kaikille, jotka saattavat olla kiinnostuneita 

tulevasta käytöstä tai uudelleensovituksesta. 

 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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11..  II ttaall iiaa  

11..11..  TTootteeuuttuusspprroosseessssii  
Italiassa mentorikoulutus suunniteltiin Piemonten alueen standardien 

mukaisesti. Se esitettiin julkishallinnolle hyväksymistä varten ja alue hyväksyi 

sen osaksi “opinto-ohjaajan” profiilia. 

Mentoreiden ja 
mentoroitavien 
rekrytointi 

Hankkeen sähköistä tiedottamista seurasi spontaanien hakemusten valinnan 

lisäksi mentoreiden rekrytointi. Tämä kohdistui pääasiassa suoriin yhteyksiin 

eläkkeellä olevien johtajien yhdistyksiin ja ilmaisia harjoittelupaikkoja tarjoaviin 

ohjaajien koulutuslaitoksiin. Mentoroitavien hankintaan on kuulunut 

henkilökohtainen kutsu (online) esittelytilaisuuksiin, yhteydenpito ulkomaalaisia 

seuraaviin yhdistyksiin, suorat yhteydet lukioihin koulutusvastaavan kautta ja 

yhteydenotot työvoimatoimistojen kautta. 

Mentorien ja 
mentoroitavien koulutus 

Koulutus tapahtui pääsääntöisesti ryhmätoiminnalla, mutta sekä mentoreille 

että mentoroitaville järjestettiin myös yksittäisiä tapaamisia joustavuuden ja 

personoinnin periaatetta noudattaen. 

Mentorointi 
vuorovaikutuksessa 

Mentoroinnin aktivoimiseksi rinnakkain, yhdessä mentoroitavien koulutuksesta 

vastaavien kanssa, projektipäällikkö muodosti toimintaparit ja ehdotti niitä 

mentoreille. Parit aloittivat toiminnan ensimmäisen tapaamisen jälkeen. 
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11..22..  IILL::nn  iittaalliiaallaaiisseett  ooppeettuussssuuuunnnniitteellmmaatt  

PPOOLLKKUU  11..  OOppaassttuussppoollkkuu  mmeennttoorrooii ttaavvaall llee  

Toiminta tapahtuu 5 vaiheen mukaisesti:  

1. Johdatus polkuun; 

2. Suuntautumistiedot; 

3. Orientaatiokoulutus; 

4. Johdatus työelämään; 

5. Yrittäjyys. 

Piemonten alueen “ammattiprofiilien ja -taitojen valikoiman” pohjalta polku 

rakentuu osaamisen ympärille. Tässä viitataan orientaatioon, jonka tavoitteena on 

antaa hankkeeseen osallistuville nuorille mahdollisuus kartoittaa henkilökohtaisia 

ja ammatillisia voimavarojaan sekä kertoa rajoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. 

Koulutusvalmiuksia kartoitetaan sekä suunnitellaan henkilökohtaista polkua 

koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun kautta työllistettävyyden saavuttamiseksi. 

PÄTEVYYS 

Oman koulutusprojektin, henkilökohtaisen ja työelämän kehittäminen suhteessa omiin resursseihin ja 
arvohorisontteihin sekä kontekstin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin 

MINIMI TAIDOT OLENNAINEN TIETO 

Viitekontekstista nousevien vahvuuksien, 
henkilökohtaisten rajojen, resurssien ja 
rajoitteiden tunnistaminen 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Oman arvojärjestelmän tunnistaminen 
monien ympäristöehdotusten joukosta 

Kurssin viitekonteksti 

Erilaisten muodollisten ja epävirallisten 
kontekstien mukaisten itsensä 
kehittämisstrategioiden määritteleminen 

Omien projektien – henkilökohtaisten ja 
ammatillisten – määrittely ja arviointi 

Etsitään erilaisia ratkaisuja omaan koulutus- ja 
ammattiprojektiin ja tarkistetaan niiden 
toteutettavuus 

Omien projektien tehostaminen – 
henkilökohtainen ja ammatillinen 

Sopivien strategioiden valinta koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi 
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11..  JJoohhddaattuuss  ppoollkkuuuunn  

Kesto   1 tunti 

Ensimmäiset tiedot hankkeen ja palvelujen esittelyyn ja edistämiseen, jokaisen 

tavoitteiden ja odotusten jakaminen. 

Tulos  Käyttäjärekisteröinti, jäsensopimuksen allekirjoittaminen, 

henkilökohtaisen projektin ensimmäinen määrittely. 

22..  SSuuuunnttaatt iieeddoott  

Kokonaiskesto  5 tuntia 

Kokousten tarkoitus: 

 Ihmisten valmistaminen muutokseen vahvistamalla harjoitusten avulla 

tietoisuutta heidän henkilökohtaisista ja ammatillisista resursseistaan ja 

niiden suhteellisesta “päivittämisestä”. 

 Kannustetaan yksilöllisen työprojektin selkeän ja realistisen määritelmän 

kehittämiseen. 

Sisältö käyttäjien tarpeiden mukaan: 

 Työmarkkinoiden toiminta  

 Työmarkkinoiden kehitys  

 Nykyinen lainsäädäntö: lait ja perussäännöt työstä ja C.C.N.L. – Italian 

kansallinen työehtosopimus  

 Sopimukset  

 Työnhakutekniikat  

 Koulutusmahdollisuudet  

 Työkontekstin lukeminen ja analysointi  

 Sen resurssien lukeminen ja analysointi  

 Työmahdollisuuksien analysointi  
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 Kyky käyttää työllistämisestä ja kehittämisestä vastaavia rakenteita  

 Julkiset ja yksityiset työvoimatoimistot 

33..  OOrriieennttaaaatt iiookkoouulluuttuuss  

Kokonaiskesto  5 tuntia 

Kokousten tarkoitus: 

 Itsenäisyyden lisääminen aktiivisessa työnhaussa, kehittyminen yksittäisen 

hankkeen operatiiviseen toteutukseen. 

Sisältö: 

 Työhön liittyvien arvojen ja muutosmotivaation kartoittaminen  

 Hakijoiden henkilökohtaisten, luonne- ja ammatillisten vahvuuksien 

löytäminen ja parantaminen  

 Ihmisten valmistaminen käyttämään aktiivisen työnhaun tekniikoita, oppia 

jäsentämään ansioluettelonsa; hyödyllisten elementtien kertominen 

valintahaastatteluissa; valitsijan ja valittavan eri roolien tunnistaminen 

valintahaastattelujen yhteydessä. 

44..  JJoohhddaattuuss  ttyyööeelläämmäääänn  

Kokonaiskesto  5 tuntia 

Ryhmäpolku on jaettu useisiin luokkahuoneessa suoritettaviin vaiheisiin, joiden 

tarkoituksena on tarkastella projekteja ja varmistaa operatiivisen työnhaun 

tulokset tai aktivoida strategioita ja käyttäytymismalleja henkilökohtaisen 

projektin onnistuneeseen toteuttamiseen. 

Ensimmäinen vaihe on suunniteltu uuden työtoiminnan tutkimustoiminnaksi, 

jota seuraa toiminnan toinen kehitys- ja arviointivaihe. 

Työmahdollisuuksien etsintä ja mahdolliset tarkistukset ja hienosäädöt 

kehittyvät myöhemmin ehdokkaan ja mentorin välisen synergisen toiminnan 

kautta EvolYou-projektin suunnittelemaa uutta työtoimintaa etsivän henkilön 
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mukana tulevien toimien kautta. Tämä toiminta kehittää sekä ryhmän sisäisiä 

että yksilöllisiä valmiuksia. 

Kokousten tarkoitus: 

 Kehittää osallistujien taitoja ja tietoja, jotta he voivat:  

1. Tulla tietoisiksi ja motivoituneiksi päähenkilönä kohtaamaan oman uransa; 

2. Tunnistamaan oma ammatillinen projekti omien henkilöresurssien 

tasolla ja työmarkkinoiden todellisiin mahdollisuuksiin viitaten; 

3. Oppia ja hyödyntämään aktiivisia työnhakutekniikoita parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

55..  YYrrii tt ttääjjyyyyss  

Kokonaiskesto  4 tuntia 

Tämä vaihe sisältää itseyrittäjyyteen orientoitumiseen tarvittavien sisältöjen 

kartuttamisen. Yrityksen edustaja antaa tarvittavat tiedot, jotta hän voi arvioida 

oikein todellisen mahdollisuuden itsenäiseen yritystoimintaan. 

Kokousten tarkoitus: 

 Perehtyä yrittäjyyteen tietoisesti ja löytää sopivat työkalut riskien ja 

mahdollisuuksien oikeaan arvioimiseen. 

PPOOLLKKUU  22..  MMeennttoorrooiinntt ii   tteekknnii iikkaatt  

Sertifikaatin tyyppi  Taitojen validointi 

Kokonaiskesto  16 tuntia 

Kuvaus: 

Polku on tarkoitettu pääasiassa seniori-vapaaehtoisille, jotka haluavat 

erityistaitoillaan myötävaikuttaa mahanmuuttajan taustansa vuoksi vaikeuksissa 

olevien ihmisten sopeutumiseen sosiaaliseen verkostoon, jotta he voivat 

orientoitua siihen itsenäisesti. 
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Osallistujille täysin maksuton polku on rakentunut työyhteisöksi, joka soveltuu 

kunkin osallistujan koulutustarpeiden selvittämiseen suunnitteluvaiheessa sekä 

toimijoiden kouluttamiseen parhaiden käytäntöjen jakamisen ja kehittämisen 

avulla. tiedosta. Tässä yhdistetään kolmen tyyppisiä elementtejä – jotka 

tavallisesti erotetaan informatiivisen ja osallistavan ulottuvuuden mukaan: 

erityistavoitteet, toiminta-alat, animaattorin rooli ja käytetyt tekniikat. Nämä 

kolme elementtiä määritellään oppimisyhteisöiksi, käytäntöjen yhteisöiksi, 

ammattiyhteisöiksi. 

Jos kyseessä on jatkuvan pandemian aiheuttama hätätilanne, kurssi 

suoritetaan etäopiskelumenetelmällä. 

Viimeinen koe: 

Kyseessä ei ole jäsennelty testi, vaan kouluttajan ja työyhteisön osallistujien 

kesken toteutettu palaute. Loppukoe koostuu kurssin aikana määriteltyjen 

työkalujen ja työmateriaalien jakamisesta saatujen tietojen avulla sekä 

kouluttajan kurssin alussa ehdottamasta tapaustutkimuksesta kehitetyn 

dokumentin/raportin laatimisesta. 

Polku sisältää ryhmäprojektityön rinnakkaistoteutuksen.  

Loppukoe, joka suoritetaan kahden viimeisen tunnin aikana, koostuu 

projektityön yhteisestä esittelystä ja kirjoitusten keskustelusta kouluttajan ja 

kollegoiden kanssa. 

Pääsy- tai perehdytyskoe: 

Motivoiva haastattelu on suunniteltu tunnistamaan projektin jakaminen ja 

todellinen halu osallistua vapaaehtoistoimintaan. 

Osallistumisen edellytykset: 

Kurssi on tarkoitettu neuvontakurssien ammattilaisille ja kouluttautuville senioreille. 
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Kesto (tuntia) UF4  14 = 1 (vastaanottaja) + 13 
Lopputesti   2 
TOTAL 16 

Kuvaus Kurssin tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria, jotta he hankkivat tietoa Saksassa sovellettavasta VerA-
ohjelmasta ja sitä kautta tarvittavat taidot kannustaa heitä aktiivisesti 
sopeutumaan työmarkkinoille ja sitä kautta yhteiskuntaan. 
koulutusohjelma, johon osallistuu vapaaehtoisina toimivia vanhempia 
asiantuntijoita 

Viiteprofiili Opinto-ohjaaja 

SERTIFIOIDUT TAIDOT KURSSIN LOPUSSA 

Hallita suhdetta ohjauskonsultoinnin konteksteissa 

MINIMITAIDOT OLENNAISTA TIETOA 

Käyttäjän ohjaustarpeen tunnistaminen Psykososiaalisten muuttujien tuntemus 

Asiaan liittyvien psykososiaalisten muuttujien 
tunnistaminen 

Psykologisten tekijöiden analyysi – mieliala, 
persoonallisuus, käyttäytyminen 

Projektin ja kurssin tulosten itsenäisen 
johtamisen edistäminen 

Yhteiskunnallisten tekijöiden analyysi – 
kulttuuriset, perhe-, sosioekonomiset 

 Saksalaisen VerA-ohjelman ja EvolYou-
ohjelman tilanteen vertailu 

 Orientaatiokonsultointipolun hallinta (ajat 
ja menetelmät) 

HANKITTAVAT TIEDOT 

Itsetuntemuksen stimulointi ja tukeminen 

Aktivoi analysointiprosessi ja ymmärrät omia tapojasi hallita tiloja ja elämää 

Sovittelutarpeiden painopisteen edistäminen 

Henkilökohtaisten resurssien ja kontekstin käytön kannustaminen 

Tuetaan määritellyn henkilö-ammatillisen elämänuran toteutumista 

VerA:n ja EvolYou-ohjelmien konsultointipolun vertailu 

                                                
 

4 Unità Formative (koulutusyksiköitä) 
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22..  EEssppaannjjaa  

22..11..  TTootteeuuttuusspprroosseessssii  
Espanjalainen toteutusmalli on vaatinut ennen kaikkea maksimaalista 

koordinaatiota niiden professoriryhmien kanssa, jotka ovat vastuussa sopivien 

opiskelijoiden valinnasta hankkeeseen. Lisäksi professorit tarjosivat 

mentorointikalenterin sekä digitaaliset työkalut yhteydenpitoon opiskelijoihin 

online-mentorointi-istuntojen tueksi. Covid-19-pandemia pakotti luonnollisesti 

kaikki toiminnot toteutettua sähköisesti. 

Mentoreiden ja 
mentoroitavien 
rekrytointi 

Mentorit rekrytoitiin sisäisesti pilottiin osallistumisesta kiinnostuneiden 

SECOT-seniorien joukosta, joilla oli hankkeen edellyttämät taidot ja 

asiantuntemus. Mentorointitilaisuuksiin osallistuneet olivat kouluttaneet 

mentoroitavia jo projektin ensimmäisessä osassa (“Koulutussessiot”). 

Mentoroitavat valitsivat mukana olevat ammatilliset koulutuskeskukset ja he 

saivat mentoreiltaan koulutusta itsetuntemuksesta, työllistymiseen tarvittavista 

henkilökohtaisista perustaidoista, mukaan lukien tiedot ansioluetteloiden 

tärkeydestä, työhaastatteluista, työn kontekstista ja todellisuudesta. Huomioitiin 

työmarkkinat ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Tämä peruskoulutus auttoi 

opiskelijoita ymmärtämään mentoroinnin tarkoituksen ja tavoitteet rinnakkain. 

Myöhemmin opiskelijat saivat vapaasti päättää, halusivatko he osallistua 

mentorointiin kahdenkeskisissä istunnoissa. 

Mentorien ja 
mentoroitavien 
koulutus 

Mentorit osallistuivat projektin ensimmäiseen osaan, mikä helpotti 

mentoroinnin jatkamista tandemvaiheessa. He saivat koulutusta aktiivisen 

kuuntelun metodologiasta. Tähän sisältyi opetteleminen kuuntelemaan 

arvostelematta, toista kunnioittaen, keskeyttämättä. Opeteltiin keskustelun 
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suuntaamista uudelleen ja yksinkertaisten ja konkreettisten sitoumusten 

tekemistä. Näitä tarkistetaan seuraavissa istunnoissa. Osallistumisellaan ja 

empatialla mentorit auttoivat mentoroitavia selventämään ajatuksiaan ja 

mielipiteitään. 

Mentoroitavat saivat koulutusta hankkeen ensimmäisessä osassa 

(“Koulutussessiot”) sekä yksinomaan mentoroinnin rinnakkaisen ohjaamisen 

tavoitteisiin keskittyvän istunnon. Kiinnostuneet osallistuivat hankkeeseen. 

Mentorointi 
vuorovaikutuksessa 

Avain tämän projektin onnistumiseen oli antaa mentoreille aikaa jakaa 

kokemuksiaan ja koordinoida toimia. Tapaamisia pidettiin sekä kunkin 

istunnon alussa että lopussa. Joskus myös opiskelijoiden luokan ohjaajat 

osallistuivat, varsinkin kun ilmeni vaikeus, josta piti keskustella 

opettajaryhmän kanssa. Koska opiskelijoiden keskeyttämisriski oli suuri, kyky 

toimia ajoissa teki mentoroinnista yhdessä tehokkaampaa. 

Olennaista oli myös luokkaohjaajien mentoroitujen opiskelijoiden seuranta. 

Tämä antoi erittäin hyödyllistä tietoa toiminnan vahvistamiseksi ja logistiikan 

moitteettoman toimivuuden varmistamiseksi sekä yhteystyökalun että 

aikataulun osalta. 

2.2. SECOTin Espanjan opetussuunnitelmat 
Osallistujat: 

16–20-vuotiaat nuoret, jotka käyvät ammatillista peruskoulutusta SECOTin 

kanssa jo työskentelevissä instituuteissa, joilla on erityisiä koulutustarpeita 

yhdestä tai useammasta seuraavista syistä: 

 Motivaation puute jatkaa opintojaan;  

 Jatkuva akateeminen epäonnistuminen, joka vaikuttaa suoraan heidän 

itsetuntoonsa;  
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 Pettymyksen tunne, joka saa heidät reagoimaan emotionaalisesti vihan tai 

ahdistuksen ilmauksilla;  

 Perhetilanne, joka ei katso myönteisesti koulutukseen tai edistä hyvien 

opiskelutottumusten tai hyvän asenteen kehittymistä koulutukseen;  

 Perheen alhainen sosioekonominen taso ja jatkuvat taloudelliset vaikeudet. 

Monet heistä ovat ulkomaista alkuperää. 

Annettu tuki: 

On tärkeää pitää näiden opiskelijoiden huomio kiinni mahdollisimman pitkään. 

Tätä varten käytetään osallistavia menetelmiä. 

Opettaja tarjoaa opiskelijoille pääsyn jokaisessa istunnossa käytettävään 

perusmateriaaliin. 

Tavoitteet:  

 Auttaa ehkäisemään koulunkäynnin keskeyttämistä perusammatillisen 

koulutuksen vaiheessa ja helpottamaan siirtymistä keskiasteen 

koulutukseen.  

 Terävöitetään nuorten työllistymiskykyä perusammatillisen koulutuksen 

vaiheessa. 

VVAAIIHHEE  11..  KKoouulluuttuussiissttuunnnnoott  

Vähintään neljä teoreettista/käytännöllistä koulutusjaksoa annetaan kolmella 

perusalueella: 

1. Itsetuntemus ja henkilökohtaiset taidot. Opiskelijaa autetaan tunnistamaan 

perustaidot, niin henkilökohtaiset taidot kuin työllistymiseen tähtäävät 

taidot (itsetunto, vuorovaikutus, itsevarmuutta, itsearviointi). 

2. Työmarkkinoiden konteksti ja todellisuus. Pidetään luennot itsenäisestä 

ammatinharjoittamisesta tai yrittäjyydestä, toiselle työskentelemisestä, 

työelämästä, ammattitaitoisena tai ammattitaidottomana työntekijänä, 

työmarkkinoille sopeutumisen eroista ja taloudellisista käsitteistä. 
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Opiskelijat laativat CV:n, jonka seniorit tarkistavat. Heillä on muutama 

minuutti aikaa esittää ansioluettelonsa, koska se tehdään hissilläpuheella. 

3.  Henkilökohtainen elämänsuunnitelma. Osallistujat saavat tietoa CV:n 

tärkeydestä ja sisällöstä, portfolion luomisesta, opiskelumotivaation 

ylläpitämisestä, sitoutumisesta asettamiinsa henkilökohtaisiin tavoitteisiin jne. 

Jokainen istunto arvioidaan, ja tämä toimii oppaana tulevia istuntoja varten. 

VVAAIIHHEE  22..  HHeennkkii llöökkoohhttaaiinneenn  mmeennttoorrooiinntt ii   

Se koostuu viidestä yksittäisestä istunnosta, jotka jatkuvat koko lukuvuoden 

ajan. 

Seniorimentoreiden valinta: 

Seniorien taidot ja henkilökohtainen asiantuntemus huomioidaan. SECOT 

luottaa huomattavaan määrään senioreita, jotka ovat jo osoittaneet, että heillä 

on tarvittavat taidot ja asiantuntemus henkilökohtaisen mentorointivaiheen 

toteuttamiseen. 

Tavoitteet: 

 Otetaan huomioon opiskelijan koulutustausta ja hänen ammatillinen 

kutsumuksensa;  

 Opiskelijaa autetaan tunnistamaan hänen harrastuksensa ja kiinnostuksensa 

kohteet yksinkertaisen, hänen opintoihinsa räätälöidyn ansioluettelon 

laatimiseksi;  

 Autetaan opiskelijaa ymmärtämään ammatillisen koulutuksen merkitys 

keinona parantaa hänen mahdollisuuksiaan työllistyä  

 Varhaisten opiskelun keskeytysten ja epäonnistumisten määrän pitäminen 

alhaisena. 

Mentorointivaiheen erityispiirteet: 

Kaikilla istunnoilla on aiemmin laadittu käsikirjoitus, joka toimii oppaana ja 

kuvaa kuinka mentorointi-istunnon tulisi alkaa ja menetelmät, joita käytetään 

koko mentorointi-istunnon aikana 
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Jokaisen yksittäisen istunnon lopussa seniori tiivistää henkilökohtaiseen 

asiakirjaan opiskelijan tekemät sopimukset ja sitoumukset. 

Metodologia: 

Mentorointisessioissa käytetty metodologia on pääasiassa “aktiivista 

kuuntelua”, jonka tarkoituksena on tuoda esiin opiskelijan parhaat puolet 

henkilökohtaisesti, opintojen avulla ja ammatillisesti tulevaisuudessa 

Seniorin odotetaan kuuntelevan opiskelijaa keskeytyksettä, kiinnittäen 

huomionsa siihen, mitä opiskelija sanoo ja miten opiskelija ilmaisee itseään 

Hänen tulee osoittaa arvostavansa oppilaan sanoja ja esittää sopivia ja 

hyödyllisiä kysymyksiä. Vältetään opiskelijan hämmentämistä ja kunnioitetaan 

vaikenemista tai haluttomuutta vastata. Tämä lähestymistapa voi auttaa 

opiskelijaa selventämään ajatuksiaan ja mielipiteitään. 

Vanhempi voi ohjata keskustelua yksinkertaisiin ja hyödyllisiin ratkaisuihin ja 

voi jakaa tunteitaan vahvistaakseen sidettä opiskelijan kanssa, mikä osoittaa 

tehokkaasti empatiaa ja osallistumista. 

LLooppppuuaarrvviiooiinntt ii   

Sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat panokset ovat käytettävissä tulosten 

analysointiin, opiskelijat, SECOT-vanhimmat ja koulun opetustiimi suorittavat 

loppuarvioinnin. 

Polku päättyy tulosten esittelyseremoniaan, jolloin nuoret osallistujat ottavat 

johdon ja kertovat kokemuksistaan yhdessä heidän mentoreinaan toimineiden 

SECOT-vapaaehtoisten kanssa. 
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SSuuuunnnniitteellmmaa   hheennkkii llöökkoohhttaaiissiissttaa   mmeennttoorrooiinntt ii --

iissttuunnnnooiissttaa  

IISSTTUUNNTTOO  11  

ENSIMMÄINEN ASKEL. Kurssin alussa opiskelijalta kysytään, miten hän 

menestyy kurssilla, mitkä aineet ovat hänelle helppoja ja mitkä vaikeampia 

oppia. Tässä vaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus analysoida, miksi tietyt 

aineet ovat hänelle vaikeampia, ja etsiä ratkaisuja. Koska tämä on ensimmäinen 

istunto, on tärkeää, että opiskelija tuntee olonsa mukavaksi ja kotoisaksi. 

TOINEN VAIHE. Opiskelijalta kysytään hänen harrastuksistaan ja 

aktiviteeteistaan, joita hän harrastaa vapaa-ajalla. Tilaisuutta käytetään 

määrittämään, voiko jokin näistä toiminnoista liittyä lyhyen tai keskipitkän 

aikavälin opiskeluun liittyviin tai ammatillisiin päätöksiin. Merkittävimmät 

kohdat kirjoitetaan ylös. 

KOLMAS ASKEL. Opiskelijalta kysytään hänen käyttäytymisestään koulussa, 

käyttääkö hän hyväkseen opiskeluaikansa ja millaisia opiskelutottumuksia 

kotona on ja kuinka paljon aikaa hän käyttää läksyjen tekemiseen. . Myös hänen 

perheeltään saamansa tuen määrästä ja hänen vanhempiensa ja sisarustensa 

kanssa kommunikoinnin laadusta voidaan keskustella. 

NELJÄS ASKEL. Nyt on aika sopia opiskelijan kanssa niistä parannuksista, 

joita hänen on tehtävä opintosuoritustensa optimoimiseksi. Istunnon lopussa 

seniori tiivistää henkilökohtaiseen asiakirjaan opiskelijan tekemät sopimukset ja 

sitoumukset. Opiskelijaa pyydetään myös kirjoittamaan ne muistiin. 

IISSTTUUNNTTOO  22  

ENSIMMÄINEN ASKEL. Tämä ja seuraavat istunnot alkavat keskittyä 

asioihin, joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijaa saamaan itseluottamusta. 

TOINEN VAIHE. Kun luottamus on syntynyt, opiskelija ja seniori alkavat 

pohtia edellisen istunnon aikana tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. 
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KOLMAS ASKEL. Tässä vaiheessa on tarpeen alkaa perehtymään opiskelijan 

kanssa yksityiskohtiin hänen seuraavan vuodenopiskeluun liittyvistä mahdollisuuksistaan. 

Nopealla aikarytmillä pitää tehdä päätöksiä, jotka perustuvat opiskelijan 

osoittamaan kiinnostukseen aloittaa toivottava ja toteuttamiskelpoinen työelämä. 

NELJÄS ASKEL. Seuraavan istunnon sitoumukset. Tämän istunnon lopussa seniori 

tiivistää henkilökohtaiseen asiakirjaan opiskelijan tekemät sopimukset ja sitoumukset. 

Opiskelijaa pyydetään myös kirjoittamaan ne muistiin, jotta ne eivät unohdu. 

IISSTTUUNNTTOO  33  

ENSIMMÄINEN ASKEL. Tunti alkaa pisteillä, joiden avulla opiskelija saa itseluottamusta. 

TOINEN VAIHE. Kun riittävä luottamus on syntynyt, on aika lukea ja pohtia 

edellisen istunnon aikana tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Koska tämä on 

kolmas istunto, aikaa tulisi käyttää yksityiskohtaisesti askeliin, jotka opiskelijan 

on otettava seuraavan lukuvuoden aikana. 

KOLMAS ASKEL. Opiskelijaa pyydetään tuomaan CV:nsä seuraavaa istuntoa 

varten. Seniori antaa hänelle mallin CV:n laatimiseen. Tämä malli on 

täydellisempi kuin se, jonka opiskelija valmisteli koulutusvaiheessa. 

NELJÄS ASKEL. Seuraavan istunnon sitoumukset. Tämän istunnon lopussa 

seniori tekee yhteenvedon opiskelijan tekemästä sopimuksesta ja sitoumuksesta. 

Opiskelijaa pyydetään myös kirjoittamaan ne muistiin, jotta ne eivät unohdu. 

IISSTTUUNNTTOO  44  

ENSIMMÄINEN ASKEL. Tunti alkaa näkökohdilla, joiden avulla opiskelija 

saa itseluottamusta. 

TOINEN ASKEL. Kun riittävä luottamus on syntynyt, on aika lukea ja pohtia 

edellisen istunnon aikana tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. 

KOLMAS ASKEL. Tämän istunnon aikana vanhempi tarkistaa opiskelijan 

mukana tuoman CV:n ja ehdottaa parannuksia. 

NELJÄS VAIHE. Opiskelijaa pyydetään tuomaan paranneltu CV seuraavaan istuntoon. 
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IISSTTUUNNTTOO  55  

ENSIMMÄINEN ASKEL. Kun riittävä luottamus on syntynyt, on aika 

analysoida opiskelijan laatima CV. Tämän viimeisen istunnon aikana vanhempi 

tarkistaa parannetun CV:n opiskelijan kanssa 

TOINEN VAIHE. Opiskelijan edistymistä istuntojen aikana huomioidaan ja 

arvioidaan ja hänen edistymisensä kirjataan. 

KOLMAS ASKEL. Nyt on aika sanoa hyvästit. Vanhempi mentori kannustaa 

mentoroitavaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa. 
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33..  RRaannsskkaa  

EvolYou-projektin ranskalainen pilottitesti on ORA “Objectif Réussir 

Apprentissage” (menestynyt oppimistavoite) -brändin alla. 

33..11..  TTootteeuuttuusspprroosseessssii  

Mentoreiden koulutus 

ORA on yksinomaan mentorointiohjelma. Mentoroitaville ei ole ryhmittelyä. 

Kaikki mentorit käyvät koulutuksessa ohjelman alkaessa. Tässä koulutuksessa on 

kolme osaa. Ensimmäinen: mentorin rooli, kuinka solmitaan suhde mentoroitavaan 

ja luodaan empatiaan perustuva luottamussuhde. Juuri luottamus on erityisesti 

edellytys lähestyä täydellisen kuuntelun käsitettä. Toinen osa koostuu Mentorin 

oppaan hyödyntämisestä. Lopuksi, kolmas osa on sen digitaalisen työkalun 

löytäminen, joka on kaikkien mentoreiden saatavilla verkkoalustan5 kautta. 

Yleensä se päättyy kokemusten vaihtoon niiden työkalujen käytöstä, jotka 

mahdollistavat mentoroitavan vaikeuksien ymmärtämisen. Tällöin ehdotetaan 

backcasting-menetelmän6 käyttöä jakamalla mentoreiden kanssa – kokemusten 

muodossa – varotoimet, joita on noudatettava onnistuneen mentoroinnin kannalta. 

Ohjelma pitää erittäin tärkeänä kokeneiden mentoreiden antamia suosituksia. Siinä 

ennakoidaan myös jatkokoulutusta mentorien pyynnöstä. Se järjestetään joka kuukauden 

kolmantena tiistaina. Teeman ehdottavat joko mentorit itse tai johtoryhmä. 

Koulutus järjestetään asiantuntijan tai vapaaehtoisten mentorien koordinaattorin 

aloitteesta, ja se päätyy järjestelmällisesti osallistujien väliseen kokemusten vaihtoon. 

Tämä koulutus koko ohjelman aikana on nimeltään “Mardi du Mentorat”7. 

 

                                                
 

5 http://objectifreussirapprentissage.fr 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting 

7 [su] Tiistai mentorointi 
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ORA-ohjelma toimii menettelyllisesti ja toiminnallisesti seuraavasti. 

 Jokaisen harjoittelijan ja mentoriksi haluavien seniorien on rekisteröidyttävä 

ORA-digitaalialustalle.  

 48 tunnin kuluessa määrätään mentori arvioimaan haltijan hakemus ja 

päättämään, jatkaako nuoren kanssa. 

 Mentorointi kestää niin kauan kuin harjoittelija haluaa (eurooppalaisen 

mentoroinnin määritelmän mukaisesti), mutta joka tapauksessa enintään 

kaksi vuotta, mikä on ammattitutkintoon valmistautumisaika. 

Mentoreiden ja 
mentoroitavien rekrytointi 

ORA-mentorit rekrytoidaan ohjelman kumppaneiden yhdistysten jäsenistä ja 

yhteydenottojen kautta sosiaalisten verkostojen kautta. 

Uudet mentorit integroituvat ORA-mentoriyhteisöön. Jokaiselle tulevalle 

mentorille taataan yksilöllinen koulutus ja tuki. Mentorille tarjotaan pääsy 

hyödyllistä tietoa sisältävään tietokantaan. 

Opiskelijamentoroitaviin ottavat yhteyttä pääasiassa heidän kouluttajansa paikan 

päällä pidettävien esitelmien yhteydessä. Lisäksi voivat ottaa yhteyttä heidän 

työnohjaajansa, yhteiskunnalliset järjestöt tai tieto voi kulkea jopa suusta suuhun. 

Mentorointi 
vuorovaikutuksessa 

Henkilökohtaisen mentoroinnin perustaminen tapahtuu seuraavan menettelyn mukaisesti: 

 Oppisopimusopiskelija rekisteröityy verkossa ORA-alustalle.  

 Oppisopimuskoulutuksesta vastaava henkilö lähettää saamansa yhteystiedot 

mentorille, joka vastaa nuoren pyynnön arvioinnista. Tämän ensimmäisen 

yhteydenoton jälkeen mentori tekee pikaisen arvioinnin ja vahvistaa 

ottavansa vastuun tai sen, onko tarpeen löytää toinen mentori. 

 Vanhempi mentori ilmoittaa, kun hän on lopettanut mentoroinnin 

yhteisellä sopimuksella nuoren kanssa. 

 Joskus suljetun mentoroinnin voi aktivoida uudelleen muutaman 

kuukauden kuluttua mentoriinsa yhteyttä pitäneen nuoren toimesta. 
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3.2. OTECI:n ranskalaiset opetussuunnitelmat 

yhteistyössä AGIRabcd:n ja ECTI:n kanssa 

ORA ohjelma 

1. Ohjelman määrittely, jolla osallistutaan oppisopimuskoulutuksen 

keskeyttämisen torjuntaan tarjoamalla tukea, asiantuntemusta ja kokemusta. 

Mahdollisten kumppanien tunnistaminen: CFA-koulutus8, ammattikamarit, 

viranomaiset jne. 

2. Vanhusten mobilisointi kannustamaan heitä mentoriksi. 

3. Ohjelman tavoitteiden määrittely ja toteutus, suhteen personointiin 

perustuva toiminta, luottamuksellisuus ja maksuttomuus. 

4. Ohjelman ja ehdotetun kumppanuuden esittely CFA:ille. 

5. Digitaalisen alustan9 rakentaminen kommunikointia varten 

oppisopimusoppilaiden, CFA:n ja oppisopimusmestarin kanssa sekä 

kommunikointia vanhempien mentorien kanssa. 

6. Senioreiden kouluttaminen harjoittelijan mentorointiin 

7. Ohjelman operatiivisen hallinnoinnin järjestäminen. 

Koulutussuunnitelma seniori mentoreille 

Mentorointi koulutus 

Kesto   1-2 tunti(a) 

                                                
 

8 Centre de Formation d’Apprentis [fr]. Oppisopimuskoulutuskeskus. 

9 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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Kokouksen sisältö: 

 Mitä on mentorointi? 

 Pystyisinkö mentoroimaan? 

OORRAA--oohhjjeellmmaann  kkoouulluuttuuss  

Kesto   3 tuntia 

Kokouksen sisältö: 

 Mentorin rooli ja asema 

 Mentori kuuntelee opiskelijaa, ymmärtää mentoroitavan kohtaamat 

vaikeudet, auttaa häntä löytämään ratkaisun eteenpäin pääsemiseksi, 

kannustaa häntä edistymään jne. 

 Ohjelman hallinto: 

 Kuinka nuoret ottavat yhteyttä OTECI:iin joko CFA-koulutuskoulun 

tai verkkosivujen kautta suhteiden kautta 

 Miten mentorit valitaan 

 Seniorien rooli pilottiprojektissa 

 Mikä Mikä kohderyhmä: nuorten erilaiset sosiaaliset taustat; kirjava 

ammatillinen tausta; oppisopimusjärjestö (laki kesäkuussa 2018) 

 Kuinka järjestää oppipoika-mentorikokouksia:  

 Ottaa yhteyttä alustalle hakeneeseen harjoittelijaan  

 Ensimmäisen kokouksen paikan valinta  

 Kokousten tiheyden määrittäminen  

 Miksi mentoroitava voi käyttää vanhempi mentoria?  

 Kuinka saada oppilaan luottamus 
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KKoouulluuttuuss  ddiiggii ttaaaall iisseenn  aalluussttaann  kkääyyttttöööönn1100  

Kesto   3 tuntia 

Kokouksen sisältö: 

 Alustan rooli  

 Miksi digitaalinen alusta: ohjelman toimijoiden yhdistäminen  

 Mitä löydän alustalta: resursseja, joiden avulla pystyn reagoimaan useimpiin 

kohtaamisiin tilanteisiin  

 Pääsy: jokaisella eläkeläisellä on henkilökohtainen pääsy seniorialueelle 

 Mitä resursseja tarjotaan vanhemmille mentoreille: 

 Usein kysytyt (FAQ) kysymykset keräävät usein kysytyt kysymykset ja 

vastaukset, jotka liittyvät sisäisiin resursseihin, jotka voivat auttaa 

oppisopimusoppilaista (apu kotitehtävissä, taitojen tunnistaminen, 

koulutus työhaastatteluun, apu koulun oppisopimuskoulutukseen, 

ranskan kieli, matematiikka jne.). 

 Suora vaihto vanhempien mentorien välillä kokemusten ja käytäntöjen 

jakamiseksi oppisopimuskoulutuksessa tarvittavan chat-työkalulaatikon 

kautta (esityksiä, jotka antavat neuvoja työkalujen, kuten CV:n, 

työhaastattelun jne., käyttöön). 

 Paikka, jossa säilytetään toimintaraportit: kaikki asiakirjat, joita tarvitaan 

mentoroitavan harjoittelijan asianmukaiseen seurantaan, täytetään 

alustalla. 

 Työkalu, jolla seurata ohjelman kulkua: tiedot julkaisuista (artikkelit, 

muistiinpanot) Uutiset-osiossa. 

Joka vuosi järjestetään yksi tai useampi tapaaminen vanhempien mentoreiden 

kesken ohjelman arvioimiseksi, havaittujen heikkouksien korjaamiseksi ja 

uusien vanhempien mentoreiden kouluttamiseksi. 

                                                
 

10 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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44..  SSuuoommii  

44..11..  TTootteeuuttuusspprroosseessssii  

Mentoreiden ja 
mentoroitavien 
rekrytointi ja koulutus 

Kaikki Nestor Partnersin jäsenet kutsuttiin osallistumaan hankkeeseen 

mentoreiden valitsemiseksi. Kun haluttu määrä oli ilmoittautunut, 

mentoriehdokkaat kutsuttiin koulutukseen, joka pidettiin kaksi kertaa. Ennen 

koulutusta mentorit allekirjoittivat sitoumuksen mentoroinnista. 

Mentoroitavien lähde oli Helsingin ammattiopisto ja aikuisopisto. Koulu 

tarjoaa esikoulutusta maahanmuuttajille ja pakolaisille sekä NEET11-vaiheessa 

oleville henkilöille. Haastateltavat valittiin näiden henkilöiden joukosta, ja osa 

heistä valittiin projektiin. Ryhmä jaettiin sitten kahteen osaan: ne, jotka 

halusivat saada opetusta ja jotka halusivat mentorointia. 

Valinta korosti mentori-mentoitavien keskinäistä soveltuvuutta onnistuneeseen 

mentorointiin. 

Ensimmäisessä mentori-mentoitava tapaamisessa mentoroitavat allekirjoittivat 

mentorointia koskevan salassapitosopimuksen (NDA)12, jossa hahmotellaan 

luottamuksellisia tietoja, joita osapuolet haluavat jakaa toistensa kanssa, mutta 

joihin pääsyä rajoitetaan. 

Mentorointikoulutusta järjestettiin erikseen ja kohdistetusti. Mentoroitavia 

koulutettiin rekrytointitapahtumassa. 

                                                
 

11 NEET – lyhenne sanoista “Not in Education, Employment, or Training” [en] (ei 
koulutuksessa, työelämässä tai koulutuksessa) – tarkoittaa henkilöä, joka on työtön ja ei saa 
koulutusta tai ammatillista koulutusta. 

12 Non-Disclosure Agreement [en]. Salassapitosopimus. 
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Mentorointi 
vuorovaikutuksessa 

Mentorit valitsivat mentoroitavat parhaiten sopivan periaatteen mukaisesti. 

Mentorit saivat mentoroitavien yhteystiedot, joiden perusteella he kutsuivat 

heidät tapaamiseen. 

Koulutukseen osallistuneet halusivat esikoulutuksen siihen ammattiin, jota he 

tulivat harjoittamaan. Koulutus pidettiin Helsingin ammattiopiston ja 

aikuisopiston tiloissa. 

44..22..  NNeessttoorr  PPaarrttnneerrss  rryy::nn  SSuuoommeenn  

ooppeettuussssuuuunnnniitteellmmaatt  

MMeennttoorrooiinnnniinn  nneeuuvvoonnttaappoollkkuu  

Tandem-mentoroinnin opetussuunnitelmat perustuvat GROW-malliin13. 

GG  
Goal 
(päämäärä) 

Tämä on loppupiste, jossa mentoroitava haluaa olla. Tavoite on 
määriteltävä siten, että mentoroitavalle on hyvin selvää, milloin hän 
on saavuttanut sen. 

RR  Reality 
(todellisuus) 

Nykyinen todellisuus on se, missä mentoroitava on nyt. Mitkä ovat 
ongelmat, haasteet, kuinka kaukana hän on tavoitteestaan? 

OO  

Obstacles 
(esteet) 

Tulee esteitä, jotka estävät mentoroitavan pääsemästä nykyisestä 
paikasta minne hän haluaa mennä. Jos esteitä ei olisi, mentoroitava 
olisi jo saavuttanut tavoitteensa. 

Options 
(vaihtoehdot) 

Kun esteet on tunnistettu, mentoroitavan on löydettävä tapoja 
käsitellä niitä, jos hän haluaa edistyä. Nämä ovat vaihtoehdot. 

WW  
Way Forward 
(tie eteenpäin) 

Vaihtoehdot on sitten muutettava toimintavaiheiksi, jotka vievät 
mentoroitavan hänen tavoitteensa saavuttamiseen. Nämä ovat tie 
eteenpäin. 

Luokkien opetussuunnitelmat perustuvat valittuun ammattiin. Seuraavassa 

tapauksessa on sähkötekniikka esimerkkinä. 

                                                
 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 
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Kesto   40 tuntia 

Sisältö 

 Ammatin rooli yhteiskunnassa ja sanasto + koe     3 

 Johdatus ammatin ja sanaston perusteisiin + koe     7 

 Sähkötekniikan opinnot ja sanasto + koe    10 

 Työkalut, laitteet ja sanasto + koe       8 

 Käytännön harjoitukset      12 

Tunnit pidetään kerran viikossa, 3 tuntia kerrallaan. 

Mentorointi perustuu tapaamisessa sovittujen aiheiden käsittelyyn eikä ennalta 

määriteltyyn opinto-ohjelmaan. 

Suomessa suunnitellun neuvontapolun aikana ehdotetaan seuraavia 

pääteemoja EvolYou Didactic Experimentation -kokeiluun liittyvän 

mentorointiohjelman toteuttamiseksi. 

1. Hankittavat pehmeät taidot, jotka liittyvät käyttäytymiseen 

työhaastattelussa, julkisissa esityksissä ja työasiakirjan esittelyssä. 

Suomessa monet toimijat tarjoavat perusasioita, kuten ansioluettelon, 

käyttäytymistä työhaastattelussa jne. 

2. Tärkeimmät alakohtaiset ja maantieteelliset piirteet, jotka on tiedettävä 

työmarkkinoista ja niiden toiminnasta. 

Suomi on pinta-alaltaan ja väestöjakaumaltaan laaja maa. Suurin osa väestöstä 

on kuitenkin Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, myös työpaikat ovat 

keskittyneet samalle alueelle. Suomalaiset omistavat yleensä kotinsa, mikä 

vaikeuttaa työpaikasta toiseen siirtymistä maan sisällä, koska asuntojen hinnat 

vaihtelevat suuresti. Tämä heikentää työmarkkinoiden tehokkuutta. Avoimet 

työpaikat ja työvoima eivät aina kohtaa. 

3. Työsopimukset ja nykyinen työlainsäädäntö. 

Työelämää säätelee useita erilaisia lakeja. Työoikeudessa tärkein on 

työsopimuslaki, joka määrittelee työntekijän ja työnantajan yleiset vastuut. Laki 
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sisältää säännökset muun muassa työehtosopimuksen sitovuudesta, 

määräaikaisesta työsuhteesta, palkanmaksusta, koeajasta, syrjintäkiellosta ja 

työsopimuksen irtisanomisesta. 

Työehtosopimus on työnantajia ja työntekijöitä edustavien ammattiliittojen 

neuvottelema työehtosopimus. Eri aloilla on omat työehtosopimukset. 

4. Ammatillisen erikoistumisen koulutusvälineet. 

Ammatillisen työmarkkinakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa 

ammatillinen tutkinto, jatko- tai erikoisammattitutkinto tai ammattitutkintomoduuli. 

Lisäksi monilla aloilla järjestetään myös jatko- tai täydennyskoulutusta. 

Ilmaista ammatillista työmarkkinakoulutusta tarjotaan ammatillisissa 

aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. 

Monet yksityiset tahot tarjoavat myös koulutusta, mutta se on maksullista; 

Maksutonta koulutusta tarjoavat vain valtion ja kunnalliset laitokset, kuten 

ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. 

5. Julkiset ja yksityiset työvoimatoimistot: miten ne voivat auttaa ja mitä he 

tarvitsevat. 

Työmarkkinoilla on useita toimijoita, joista tärkein on valtion oma virasto – 

elinkeino- ja työministeriö. Ministeriön työvoimapalvelut14 ovat ensisijaisesti 

vastuussa maahanmuuttajien kotouttamisesta. Yksityisiä toimijoita ovat 

kaupalliset yritykset, kuten Monster Oy. Kolmannet ovat työmarkkinajärjestöt, 

jotka tarjoavat työpaikkoja. Tarjonta on runsasta ja valtio tukee työpaikan 

vaihtoa esimerkiksi antamalla muuttotukea. 

6. Apua uuden yrityksen perustamisessa: kauppakamarit, mikroluotto, 

bisnesenkelit jne. 

Yrityksen perustamisessa apua tarjoaa useita eri toimijoita. On kaupallisia ja 

vapaaehtoisia, kuten Nestor Partners ry. Valtio rahoittaa uusia yrityksiä 

pankkien rinnalla. Yrittäjyyskoulutusta on laajalti saatavilla, sekä ilmaista että 

maksullista. Yrityksen perustaminen ja rekisteröiminen on helppoa ja edullista, 

ja saatavilla on useita tyyppisiä yrityksiä tarpeen mukaan. 
                                                
 

14 http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html 
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VVeerrkkkkoossiivvuussttoott  

AGIRabcd Ranska http://agirabcd.eu 

CESES Belgia  http://ceses.net 

ECTI Ranska  http://ecti.org 

Erasmus+  http://erasmus-plus.ec.europa.eu 

EvolYou   http://evolyouproject.eu 

    http://facebook.com/evolyouproject 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-

1-IT01-KA202-007472 

IL Italia   http://immaginazioneelavoro.it 

INAPP Italia  http://inapp.org 

    http://facebook.com/inapp.org 

    http://facebook.com/erasmusplusinapp 

Nestor Partners Suomi http://nestorpartners.org 

ORA Ranska  http://objectifreussirapprentissage.fr 

    http://facebook.com/objectifreussirapprentissage 

OTECI Ranska  http://oteci.asso.fr 

SECOT Espanja  http://secot.org 

SES Saksa   http://ses-bonn.de 

VerA Saksa  http://vera.ses-bonn.de 

Vol.To Italia  http://volontariatotorino.it 
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LLiisseennssssii  

Tämä julkaisu on “Free Cultural Work”, joka on lisensoitu CC BY-SA 4.0 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – joten sen jäljentäminen, 

jakelu ja levittäminen on hyväksytty. 

Voit vapaasti: 

 Jaa – kopioi ja jaa materiaalia missä tahansa välineessä tai muodossa; 

 Mukauta – sekoita uudelleen, muunna ja rakenna materiaali mihin tahansa 

tarkoitukseen, jopa kaupalliseen tarkoitukseen. 

Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä vapauksia niin kauan kuin noudatat 

lisenssiehtoja. 

Seuraavilla ehdoilla: 

 Nimeäminen ➞ Sinun on annettava asianmukainen maininta, annettava 

linkki lisenssiin ja ilmoitettava, jos muutoksia on tehty. Voit tehdä sen millä 

tahansa järkevällä tavalla, mutta et millään tavalla, joka viittaa siihen, että 

lisenssinantaja tukee sinua tai käyttöäsi. 

 ShareAlike ➞ Jos remiksaat, muunnat tai rakennat materiaalia, sinun on 

jaettava lahjoituksesi samalla lisenssillä kuin alkuperäinen. 

 Ei lisärajoituksia ➞ Et saa soveltaa laillisia ehtoja tai teknisiä toimenpiteitä, 

jotka laillisesti rajoittavat muita tekemästä mitään lisenssin sallimaa. 
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VVaassttuuuuvvaappaauussllaauusseekkee  

Euroopan Komissio tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että 

sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä 

Komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta 

käytöstä. 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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