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JJoohhddaannttoo  

Monica Michelis, Enrico Gennaro 

Vol.To, Italia 

EEssiippuuhhee  

Tausta 
Nyky-yhteiskunnassa korkea nuorisotyöttömyys heijastaa nuorten vaikeuksia 

löytää työtä. Tämä ongelma voimistuu heikommassa asemassa olevissa tai 

huonommat mahdollisuudet omaavissa nuorissa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. 

Tämä edellyttää muutosta työskentelyjärjestelmissä, sukupolvien välisissä 

suhteissa ja koulutuspoluissa. 

 

EvolYou-projekti myötävaikuttaa avaintaitojen ja -tietojen tason 

parantamiseen, ottaen huomioon erityisesti niiden merkityksen 

työmarkkinoiden kannalta ja panoksen yhtenäisen yhteiskunnan luomiseen, 

erityisesti vahvistamalla koulutus- ja työelämän yhteistyötä. Tarkoituksena on 

puuttua erityisesti syrjäytymisen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen 

ilmiöihin ja edistää heikommassa asemassa olevien 15–30-vuotiaiden nuorten 

aktiivista osallistamista työmarkkinoille ja sitä kautta yhteiskuntaan. 

Tämä tavoite saavutetaan koulutuspolulla, jossa vanhemmat asiantuntija-

vapaaehtoiset osallistuvat sukupolvien väliseen mentorointiympäristöön. 

Polku auttaa kehittämään nuoria ja tuomaan heidät lähemmäksi työhön 

perehdytysjärjestelmiä, vahvistaen heidän sosiaalisia ja työllistettävyystaitojaan. 

Näin torjutaan heidän epävakaita ja haavoittuvia olosuhteitaan. Lisäksi se auttaa 

kehittämään senioreiden panosta yhteiskuntaan. 

Tämän seurauksena projekti korostaa vapaaehtoisen sukupolvien välisen 

yhteistyön tehokkuutta vaikeuksissa olevien nuorten hyväksi. Käytetään 
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innovatiivista mentorointiin perustuvaa sosiaalisen osallisuuden mallia, jota 

voidaan soveltaa Euroopassa ja auttaa nuoria ymmärtämään paremmin 

työmarkkinoita ja sen vaatimuksia. 

Viitemenetelmä  

Hankkeen lähtökohtana on Saksassa vuodesta 2009 menestyksekkäästi 

sovellettu mentoroinnin onnistunut käytäntö, SES’n (Senior Experten 

Servicen) VerA-aloite. VerA on yksi suurimmista saksalaisista eläkkeellä olevien 

asiantuntijoiden ja esimiesten vapaaehtoisjärjestöistä. Se on perustettu yhdessä 

Saksan teollisuuden, käsityön ja vapaiden ammattien johtavien yhdistysten 

yhteenliittymä, ja sitä rahoittaa liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriö. 

Aloitetta jaettiin aiemmassa Erasmus+ KA202 -hankkeessa. Ammatillisen 

koulutuksen alan vapaaehtoistyön käytäntöjä vaihdettiin – MYDI:ssä 

“Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”1. Tämän jälkeen osa 

kumppaneista päätti siirtää tämän hyvän käytännön omiin maihinsa, joissa ne 

hakevat kohderyhmiä paikallisten tarpeiden mukaan. 

Hankkeessa toteutetaan VerA-aloitteen (jota se täydentää) laajennusta 

tuomalla sen muihin EU-maihin, joissa ei vielä ole olemassa ohjelmaa. Hanke 

suuntautuu vaikeuksissa olevien nuorten tarpeiden huomioon ottamiseen ja 

oppimistulosten erojen käsittelemiseen, jotka ovat sidoksissa sosiaalisiin 

eroihin. Hankkeessa tehdään yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 

ammatillisen koulutuksen alan vastuullisten toimijoiden kanssa. Tämä 

tapahtuu strategisen kumppanuuden kautta, johon osallistuu 6 maata ja 

9 vapaaehtoistyön ja ammatillisen koulutuksen alalla aktiivista 

kumppania. 

Kumppanuus 

EvolYou-kumppanuus on tasapainoinen kokoonpano Italian, Espanjan, 

Ranskan, Belgian, Saksan ja Suomen organisaatioista, jotka toimivat 

vapaaehtoistyön ja yhteiskunnallisen yhteistyön piirissä ja käyttävät toisiaan 

täydentäviä lähestymistapoja tukeakseen nuoria heikommassa asemassa olevia: 

                                                
 

1 Ref. Erasmus+ -hanke nro 2017-1-DE02-KA202-004144. 

6
TULEVAISUUDEN

UUDELLEENSUUNNITTELU
YHDESSÄ

Metodologinen
Käsikirja



7 

 

 Volontariato Torino (Vol.To) – the projektikoordinaattori – ja Immaginazione 

e Lavoro soc. coop. (IL), Italia; 

 Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), Espanja; 

 Echanges et Consultations Techniques Internationales (ECTI), Association Générale 

des Intervenants Retraités, Actions de Bénévoles pour la Coopération et le 

Développement (AGIRabcd) ja Office Tecnique d’Études et de Coopération 

Internationales (OTECI), Ranska; 

 Confederation of European Senior Expert Service (CESES), Belgia; 

 Senior Experten Service (SES), Saksa; 

 Nestor Partners ry, Suomi. 

Nämä organisaatiot ovat sidoksissa ammatillisiin koulutusjärjestelmiin, 

akateemisiin aloihin ja kaikkiin hankkeen aiheiden (sosiaalinen osallisuus, 

sukupolvien välinen koulutus ja elinikäinen oppiminen, uraohjaus ja 

nuorisotyöttömyys) keskeisiin sidosryhmiin. 

IL + Vol.To, SECOT, ECTI + AGIRabcd + OTECI ja Nestor Partners ry 

toimivat “kumppanitestaajina” ja ovat vastuussa pilotin toteuttamisesta 

paikallisella tasolla, kukin maantieteellisen vaikutusalueensa mukaan. Vol.To on 

myös testaaja, mutta välillisesti, koska sen suorat käyttäjät ovat yhdistyksiä. 

Testauksessa se tekee yhteistyötä IL:n kanssa. SES puolestaan on metodologian 

välittäjä, kun taas CESES on levitys- ja hyödyntämisstrategian johtaja. 

Kohderyhmät 

Yhteistyökumppanit kehittävät didaktisen kokeilun neljässä kuudesta maasta 

(Italia, Espanja, Ranska ja Suomi), jotka erikoistuvat kohderyhmiin 

maantieteellisen vaikutusalueensa perusteella: 

 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. 
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 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 NEETs2); 

 Suomessa maahanmuuttajat, heikosti koulutetut mentoroitavat ja 

ammatillisen koulutuksen keskeyttävät opiskelijat, 18-30 vuotta.  

Nuoret, jotka osallistuvat pilottitestiin koulutuskurssien ja Living Labsin 

kautta, etsivät mentorin alalta, josta ovat kiinnostuneita. 

Sukupolvien välisen 
tandemmallin filosofia 

Eri maiden työvaikeudet on ratkaistava mallilla, joka voidaan mukauttaa 

tapaukseen ympäristö- ja kulttuurikohtaisista tilanteista riippuen. Huolimatta 

paikallisiin olosuhteisiin ja eri kohderyhmiin sopeutumisesta, mallin filosofia 

on ainutlaatuinen kaikissa testaajamaissa, koska se on saanut 

inspiraationsa vertailumetodologian VerA-aloitteesta saaduista opetuksista. 

Tämän filosofian ainutlaatuisuus piilee vanhemman mentorin ja nuoren 

mentoroitavan yhteistyössä – inhimillinen kohtaaminen seniorin ja työtä 

etsivän nuoren välillä. 

Seniorille on kertynyt korkea ammatillisen vastuun taso. Hän on koko elämänsä 

kehittänyt omaa työtään ja auttanut työtovereita henkilökohtaisessa kasvussa ja 

ammatillisessa osaamisessa ottaen jatkuvasti huomioon sääntelyn ja sosiaalisen 

ja taloudellisen ympäristön kontekstin. Yhteistyötä luodessaan seniori antaa 

nuoren käyttöön tämän erittäin rikkaan ja hyödyllisen kokemuksensa 

nopeuttaakseen tietämystä ympäristöstä, jossa mentoroitavan on löydettävä 

oma paikkansa. Mentori pystyy arvioimaan mentoroitavan haluja, 

valmistautumista ja asenteita. Aiemman kokemuksensa ansiosta hän voi ohjata 

mentoroitavaa itsensä tunnistamisen, vahvuuksiensa vahvistamisen, 

heikkouksiensa tiedostamisen ja uusien näkökulmien ja uusien motivaatioiden 

avaamisen tielle. 

                                                
 

2 NEET on lyhenne sanoista “Not in Employment, Education, or Training” (ei työelämässä, 
koulutuksessa tai harjoittelussa), henkilöä, joka on työtön eikä saa koulutusta tai ammatillista 
koulutusta. 
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Monet hankkeen nuorista kohteista ovat menettäneet tavoitteensa elämässä ja 

kiinnostuksen toimintaansa (koulutus tai työ) kohtaan. Osa heidän 

vaikeuksistaan on juuri se, ettei heillä ole enää positiivista tavoitetta. 

Yhteistyössä syntyvässä luottamussuhteessa pitkän työelämän 

kokemuksensa ansiosta mentori – josta tulee valmentaja, onnistuu 

ohjaamaan mentoroitavaa parhaansa mukaan. 

Toinen sukupolvien välisen tandem-mallin filosofinen näkökohta on 

vanhemman mentorin henkilökohtainen kehittyminen pitämällä oman 

toimintansa ajan tasalla. Mentoroitava voi antaa panostaan innovatiivisena 

tukena, esimerkiksi teknologiaa, kuten älypuhelimia, tabletteja ja sosiaalista 

mediaa käytettäessä. 
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TTii iivviisstteellmmää  

Tässä käsikirjassa kuvataan metodologinen viitekehys heikommassa 

asemassa olevien nuorten sosiaalisen osallisuuden mallin toteuttamiseksi 

Euroopassa Koulutusohjelma, sen sisältö, didaktiset materiaalit ja työkalut sekä 

koulutusmenetelmät ja toteutettavat menettelyt. 

OSA 1 
Ohjeita 

Siinä systematisoidaan erilaisia koulutuskokemuksia, joita kehitetään 

määritellyissä ohjeissa VerA:n parhaiden käytäntöjen käyttöönottamiseksi niissä 

neljässä jäsenvaltiossa, joissa pilottitesti on toteutettava (Italia, Espanja, Ranska 

ja Suomi). Näitä ohjeita voidaan pitää hankkeen “konehuoneena”, joka ohjaa ja 

koordinoi toteutettavan pilottitestin toimintaa esittelemällä 

“kumppanitestaajien” käyttämiä lähestymistapoja ja onnistuneen toteutuksen 

kannalta ratkaisevia tekijöitä. 

Didaktinen kokeilu vahvistaa tämän kertomuksen ottaen huomioon kaikki 

kentällä tapahtuneet muutokset. 

Suuntaviivat ovat siis joukko suosituksia, joita kehitetään systemaattisesti ja 

päivitetään ja validoidaan jatkuvasti, jotta ne luovat perustan toimintatapojen 

määrittämiselle kumppaniorganisaatioissa, jotka sitoutuvat toteuttamaan pilotin 

kussakin maassa. 

OSA 2 
Malli  

Käsikirja opastaa ammatillisen koulutuksen ja vapaaehtoistyön järjestelmiä ja 

tarjoaa metodologista tukea sukupolvien välisen mentoroinnin potentiaalin 

hyödyntämiseksi sekä heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen 

osallisuuden edistämiseksi. Siksi sen tavoitteena on edistää tämän mallin 

käyttöönottoa pääasiassa ammatillisissa koulutuskeskuksissa kuten 

ammattikouluissa ja seniorijärjestöissä. 

Euroopan tasolla yleisesti sovellettava menetelmä on integroitu kunkin 

pilottitestiin osallistuvan alueen ominaispiirteisiin ja mukautettu siten erilaisiin 
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hyvinvointijärjestelmiin, sukupolvien välisiin kysymyksiin ja sosiaalisiin 

ongelmiin liittyviin menetelmiin, nykyisen lainsäädännön edellyttämiin 

toimintavaatimuksiin ja kunkin osallistuvan jäsenvaltion erityiset heikommassa 

asemassa olevien nuorten ryhmiin maittain. Sukupolvien välisen 

mentoroinnin tandem-malli vapaaehtoistyössä on siis kohdistettu 

maantieteelliseen alueeseen ja kohderyhmiin. 

 

Tätä käsikirjaa käyttämällä koordinointiin on mahdollista suunnitella 

koulutustoimintaa, joka toteutetaan ryhmässä ja rinnakkain. Näin ollen tämä 

tulos on toimiva didaktisen kokeilun kehittämisessä. Samalla testaus määrittelee 

sen viimeistelyn. 

Käsikirja antaa vapaaehtoistyöyhteisön ja ammatillisen koulutuksen 

sidosryhmille tiedon muissa maissa sovelletun sosiaalisen integraatiomallin 

perustasta. 

Yhteinen toteutusmenettely on valmis käytettäväksi myös muissa yhteyksissä ja 

projektin ulkopuolisissa yhteyksissä, sisällytettynä Didaktiseen kokeiluun ja 

saatavana ilman rajoituksia. 
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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 nro 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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OSA 1 

OOhhjjeeiittaa  
 

Davide Prette, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

Osallistujat: Bernd Tuchen (SES, Saksa), Enrico Gennaro (Vol.To, Italia) 

 

 

Ohjeissa kuvataan koulutuskokemuksia, joita kehitetään VerA:n parhaiden käytäntöjen käyttöönottamiseksi 

neljässä pilottitestiä toteuttavassa jäsenvaltiossa – Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Suomessa. 
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11..  DDiiddaakktt iinneenn  AArrkkkkiitteehhttuuuurrii   

11..11..  KKoouulluuttuukksseenn  ttaavvooiittee  
Tämän ohjelman tavoitteena on auttaa vaikeuksissa olevia nuoria 

parantamaan elämäänsä alkaen haluamansa koulutustavoitteiden saavuttamisesta. 

Miten se toteutetaan 

Miten se toteutetaan on etsimällä kullekin mentoroitavalle sopivin ja paras 

käytettävissä oleva mentori oikeaan aikaan ja sopivaan paikkaan. 

Ensimmäinen askel on mentorointipyyntö. Sen voi tehdä harjoittelija, yritys, 

ammattikoulu, ammattikoulun valmennuskurssin opiskelijat tai heidän vanhempansa. 

Toinen vaihe on vanhemman asiantuntijan valinta.  

Kolmas on asiantuntijan osoittaminen mentoroitavalle. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen soveltaa mentoreiden ja 

mentoroitavien pätevyyteen ja käytännöllisyyteen perustuvaa 

yhteensovittamista. Siksi näissä vaiheissa myös harjoittelijakonsultti voisi 

puuttua asiaan selventämään pyyntöä ja auttamaan vastaamisessa. 

11..22..  MMeennttoorrooiinntt iipprroosseessssii  

11..22..11..  MMeennttoorrii   jjaa  mmeennttoorrooii ttaavvaa  

Mentorin profiili 

Sopivalla mentorilla tulee olla sosiaalinen pätevyys ja hänen tulee asua sopivalla 

etäisyydellä mentoroitavan asuinpaikasta, työpaikasta tai ammatillisesta 

oppilaitoksesta. 
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Hänen on osallistuttava valmistavaan seminaariin ymmärtääkseen, kuinka hän 

voi jakaa kiinnostuksensa kohteensa nuorten hyväksi. 

Mentorin on myös arvostettava mentoroitavan jo hallussa olevia tietoja, jotta 

tämä tietopohja voi tukea uusia erityistaitoja, joita harjoittelijan on hankittava. 

Lisäksi mentorilla tulee olla mentoroitavan tulevan ammatin (esim. talous-, 

tekninen tai käsityöammatit) mukainen työkokemus ja hänen tulee mukauttaa 

aikansa mentoroitavan koulutusaikatauluun. 

Ehdokkaiden valinnassa on siis otettava huomioon seuraavat kriteerit: etäisyys 

mentoroitaviin, osoite, ammatti, yritys, halukkuus työskennellä nuorten kanssa, 

tämänhetkinen saatavuus, jo tuettujen mentoroitavien määrä, taidot noudattaa 

mentoroitavan erityisiä oppimistarpeita. 

 Lyhyt etäisyys mentoroitavan asuin-, työ- tai harjoittelupaikasta. 

 Sopeutuvuus mentoroitavan aikatauluun. 

 Mentoroitavan profiilin mukainen ammatillinen kokemus. 

 Halu työskennellä nuorten kanssa ja ymmärtää heidän taitojaan ja tarpeitaan. 

Mentorin ominaisuudet 

 

Mentoroitavan profiili 

Maiden välisiä eroja lukuun ottamatta mentoroitavien yleisprofiili on 

ammatillisessa koulutuksessa jo olevien tai niiden ennenaikaisesti 

mentoroinnin lopettaneiden poikien ja tyttöjen profiili, jotka haluaisivat 

etsiä sopivaa uutta. 

Tätä palvelua tarvitsevilla nuorilla on joukko vaikeuksia siirtymisessä koulusta 

työhön, stressiä kotona (esim. perheongelmat), sosiaalisen integraation puute 

(pääasiassa ulkomaalaisilla ja maahanmuuttajilla). Heillä voi olla ongelmia, jotka 

johtuvat virheisestä aiemmassa elämässä, jotka ovat johtaneet heidät 

sosiaaliseen syrjäytymiseen. 

Yleensä mentoroitavat eivät pysty saavuttamaan tärkeimpiä tavoitteitaan 

elämässään, kuten opinto- tai ammattikoulutuspolun suorittamista tai 

tyydyttävän työpaikan saamista ja säilyttämistä. 
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Kun mentoroitava on tietoinen ongelmistaan, hänen on kuitenkin päättäväisesti 

ratkaistava ne ja sitouduttava säännöllisesti kuuntelemaan ja toteuttamaan 

mentorin neuvoja. 

 Olet jo ilmoittautunut ammatilliseen koulutukseen.  

 Ei pysty saavuttamaan elämän tärkeimpiä tavoitteita (esim. mentoroinnin 
ennenaikainen päättyminen). 

 Sosiaaliset ongelmat (esim. sosiaalisen osallisuuden puute, perheongelmat).  

 Halu muuttaa tilaansa mentorin neuvoja noudattamalla.  

 Yhteyksien puute paikalliseen todellisuuteen ja/tai isäntämaahan (esim. maahanmuuttajille). 

Mentoroitavan ominaisuudet 

 

Prosessi 

Roolien määrittely mentorin ja mentoroitavan välillä tapahtuu 

ensimmäisessä vaiheessa, eli silloin kun he ovat juuri ottaneet yhteyttä. 

Mentorointiprosessi edellyttääkin, että vanhemmat asiantuntijat ja juniorit 

työskentelevät välittömästi seuraavien vaiheiden mukaan: 

1. Ensimmäinen yhteydenotto mentorin ja mentoroitavan välillä 

sähköpostitse tai puhelimitse.  

2. Tapaaminen julkisella paikalla tutustumista varten.  

3. Keskustelu mentoroitavan tarvitsemasta avusta tai tuesta.  

4. Päätös siitä, haluavatko mentori ja mentoroitava työskennellä yhdessä.  

5. Sopimuksen allekirjoittaminen, joka on mentoroinnin virallinen aloitus. 

Ensimmäinen yhteydenotto mentorin ja mentoroitavan välillä tapahtuu 

sähköpostitse tai puhelimitse. Sitten päätetään ensimmäisen tapaamisen aika ja 

paikka, mikäli mahdollista julkisella paikalla – esim. kirjasto, ammattikoulu, 

kahvila, kokoustila. 

Ensimmäinen asia, joka pitää pitää mielessä, on korostaa luottamukselli 

suutta, jotta voidaan luoda tarvittava suhde “vuorovaikutteisen mentoroinnin” 

(mentoring in tandem ) rakentamiseen.  
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Ensimmäisen tapaamisen yleinen suunnitelma – joka tietysti voi vaihdella kustakin 

yksittäisestä tilanteesta riippuen – ennakoi molemminpuolisen esittelyn ja 

työstettävän asioiden tunnistamisen. Kartoitetaan yksilöllisen harjoittelun aikana 

ilmenevät ongelmat, paremman mentoroinnin tarve, keskustellaan mentoroitavan 

tilanteesta (jos se ei nolostuta häntä) ja vaihdetaan ajatuksia mentoroitavan ja 

mentorin odotuksista toisiaan kohtaan. Ensimmäinen tapaaminen päättyy sen 

jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sopineet jatkotoimista: päivämäärä, 

paikka ja mitä tehdä sairastumisen tai poissaolon sattuessa eri syistä. 

 Keskinäinen esittely.  

 Työtehtävien tunnistaminen.  

 Luottamuksellisuuden korostaminen.  

 Mahdollinen keskustelu mentoroitavan tutusta tilanteesta.  

 Ideoiden vaihto keskinäisten odotusten mentorista/mentoitavasta.  

 Jatkotoimista sopiminen: seuraava tapaaminen, mitä tehdä sairauden tai poissaolon 
sattuessa jne. 

Ensimmäinen mentori/mentoitava tapaaminen 

 

Ensimmäisen tai toisen tapaamisen jälkeen mentorin on toimitettava sopimus 

ja alkuraportti mentorointituesta ohjelmaa toteuttavalle organisaatiolle. 

Sitten mentori ja mentoroitava voivat tavata milloin tahansa ja niin kauan kuin 

haluavat – esim. kerran kuukaudessa, viikoittain tai useammin (esimerkiksi kun 

on tulossa koe). 

11..22..22..  OOddootteettuutt  ooppppiimmiissttuullookksseett  

Mentoroinnin päätyttyä mentoroitavien odotetaan pystyvän 

saavuttamaan yksilöllisesti tietyt tavoitteet, kuten vaikeiden kokeiden 

läpäiseminen ja/tai ammatillisen koulutuksensa suorittaminen. 

Jos mentorointi valitettavasti epäonnistuu, niin sopimus irtisanotaan – esim. 

johtuen mentoroitavan epäluotettavuudesta, hänen päätöksestään lopettaa 

mentorointi, mentorin ja mentoroitavan yhteensopimattomuudesta tai 

mentorin mahdollisista henkilökohtaisista ongelmista jne. 
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11..22..33..  VVeerrAA::nn  ppaarraass  ttootteeuuttuusskkääyyttäännttöö  

EvolYou-strategian omaksuma VerA:n “paras käytäntö” tarjoaa jokaiselle 

vaikeuksissa olevalle nuorelle henkilökohtaisen valmentajan, joka tuntee 

ammattimaailman ja tekee nuoresta koulu- ja työelämäkykyisiä. Mentorilla on 

aikaa panostaa, valmius hyväksyä menokorvaustason ja halu kuunnella 

mentoroitavien ongelmia. Se voi helpottaa nuorten uran aloittamista. 

Harjoittelijoita tuetaan kaikenlaisissa ammateissa täysin maksutta. 

Paras käytäntö perustuu seuraaviin virstanpylväisiin: 

1. 1Mentorin jatkuva ja pätevä apu mentoroitavalle;  

2. Erityinen sitoumus, johon mentorit ja mentoroitavat sitoutuvat keskenään 

allekirjoittamalla kirjallisen sopimuksen;  

3. Mentorin jatkuva apu ja koulutus hänen tehtävänsä suorittamisessa 

ohjelmaa toteuttavan organisaation avulla;  

4. Sekä mentoreiden että mentoroitavien vapaaehtoinen osallistuminen 

ohjelmaan, tekijä, joka lisää motivaatiota mentorointipolun hedelmällisessä 

loppuunsaattamisessa. 

Organisaatio tarjoaa jatkuvaa apua mentoreille järjestämällä uusille 

esittelyseminaarin, vastaamalla heidän kysymyksiinsä, julkaisemalla 

painotuotteita, joista voi olla apua – kuten esitteitä, tietolehtiä ja julisteita 

vanhemmille asiantuntijoille, junioreille ja muille toimijoille. Päivittämällä ja 

ylläpitämällä verkkosivustoa, josta löytyy oppimateriaalia strategian 

toteuttamiseksi. 

11..22..44..  SSeeuurraannttaa  

Keinot seurata 
mentoroitavien 

Mentorit seuraavat jatkuvasti mentoroitavien edistymistä haastattelemalla heitä 

arvioidakseen erityisillä kyselylomakkeilla, joista selviää, ovatko he 

parantaneet oppimis-/koulutustuloksiaan tai muuttaneet erikoistumispolkua, 

joka ei vastannut heidän odotuksiaan ja ominaisuuksiaan. Säännöllisillä 
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haastatteluilla pyritään myös selvittämään, ovatko heille kehittyneet 

käytännön valmiudet tulevaa työelämää varten ja ovatko he päättäneet siirtyä 

uudelle ammatti-/koulutuspolulle. Seurantaprosessista on hyötyä myös 

arvioitaessa, ovatko mentoroitavat päättäneet edistää kielen osaamista 

työskentelynäkymiensä parantamiseksi (erityisesti ulkomaalaisten ja 

maahanmuuttajien osalta), ovatko he lisänneet motivaatiotasoaan ja 

valmistautuneet hyvin kokeisiin ammattikouluissa. 

Koulutustuen onnistumisen seuranta perustuu myös yhtenäisesti laadittuihin 

raportteihin, jotka mentori täyttää määrätyin väliajoin kerättyään 

mentoroitavan vastaukset erityiseen kyselyyn (ks. Liite 5). 

Mentorointipolun lopussa mentori laatii loppuraportin, jossa kuvataan kaikki 

mentoroitavan saavutukset. Tämä raportti annetaan mentorille 

osallistumistodistuksena ja voidaan toimittaa sidosryhmille ja/tai vanhemmille 

sekä kaikille toimijoille, jotka ovat pyytäneet mentorointipolkua. 

Loppuraporttia verrataan alkuperäiseen, jotta saadaan selville, mitä 

parannuksia on tehty ja missä määrin mentorointiprosessin alusta loppuun. 

Kuinka arvioida 
mentorointiprosessia 

Mentorointiprosessin onnistumisen arvioinnissa selvitetään, ovatko 

mentoroitavat hankkineet perustiedot paikallisen yhteisön tarjoamista 

ammatillisista koulutusmahdollisuuksista, tehokkaan opiskelutavan sekä kyvyn 

omaksua opittua. 

Hyvä mentori ei tietenkään unohda huomioida, onko mentoroitava parantanut: 

kokeeseen valmistautumista, saanut tärkeitä sosiaalisia taitoja – esimerkiksi 

kuinka suhtautua oikein muihin (esim. opiskelutovereihin tai työtovereihin), 

hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä motivoida itseään vaikeina hetkinä sekä 

tunnistaa ja ratkaista konflikteja. Lisäksi erityisesti maahanmuuttajataustaisten 

mentoroitavien kohdalla huomioidaan myös se, ovatko kulttuurienväliset taidot 

tulleet osaksi heidän henkilökohtaista taustaansa. 
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VVii ii ttee  

«VerA-Initiative - Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen». VerA-aloitteen 

informatiivinen ja tekninen dokumentaatio – Koulutuksen keskeyttämisen 

ehkäisy – mm. VerA-yleistiedot, uusi fokus, flyer, infolehti, prosessikaavio, 

valmennuksen ehdot, käytännesäännöt, SES:n ja asiantuntijan välinen sopimus, 

vanhemman asiantuntijan toimenkuva, tuen hakulomake. Senior Experten Service, 

2020. 
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22..  MMeenneetttteellyytt  jjaa  ttooiimmeett  
Vanhempien asiantuntijoiden rekrytoimiseksi ja mukaan ottamiseksi on tarpeen 

perustaa pääkonttori (HQ) – eli sen organisaation toimisto, jonka tehtävänä 

on toteuttaa ohjelma. 

HQ’n tehtävät 

HQ:lla on seuraavat tehtävät: 

1. Säännöllinen ja tiivis ajatusten vaihto vanhempien asiantuntijoiden kanssa 

heidän tukemisekseen. 

2. Puolivuosittaiset raportit suoritetuista toimista. 

3. 3. Tuki uusille tulokkaille tarkoitettujen esittelyseminaarien valmistelussa. 

4. Vapaaehtoisen vuosikokouksen järjestäminen keskustoimiston tiloissa 

(kokouksen asialistan järjestäminen, tapahtuman järjestäminen, 

fasilitaattoreiden/moderaattorien osallistuminen). 

5. Yhteydenpito verkostokumppaneihin, säännöllinen kokemusten vaihto jaostojen 

yhteyshenkilöiden, paikallisten elinten, oppilaitosten ja välittäjien, koulun 

hallintohenkilöstön, opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja yritysten kanssa. 

6. Kumppanuuksien luominen yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 

kanssa uusien vaikeissa koulutusolosuhteissa olevien mentoreiden ja 

mentoroitavien mukaan ottamiseksi. 

7. Yhteyden luominen uusiin mahdollisiin vapaaehtoisiin, jotka voivat toimia 

mentoreina, edistämällä tätä vapaaehtoistyömahdollisuutta yhteistyön ja 

verkostoitumisen kautta sidosryhmien kanssa, suullisesti ja asianmukaisin 

viestintätoimin, kuten lehdistötoimiston aloitteet, sosiaalisen median 

kampanjat, messuille ja tapahtumiin osallistuminen. 

8. Mentoreiden tukeminen meneillään olevaan mentorointitoimintaan liittyvissä 

kysymyksissä, koulutus uusille mentoreille, jotka eivät päässeet osallistumaan 

johdatusseminaariin. 

Lisäksi, kun verkosto on perustettu, potentiaalisten mentoreiden etsiminen 

on organisaation erityinen tehtävä. 
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Mentorien rekrytointi 

Kuten VerA-ohjelmassa mentorien valinta riippuu erityispiirteistä, kuten 

sosiaalisesta ja ammatillisesta osaamisesta, maantieteellisestä etäisyydestä, ajan 

saatavuudesta, halukkuudesta osallistua erittäin vaativaan vapaaehtoispolkuun, 

johon kuuluu myös jatkuva koulutus ja osallistuminen päivityskursseille alkaen 

johdantoseminaarista.  

Mentorin valinta liittyy tietysti tiukasti sen mentoroitavan ominaisuuksiin, jonka 

kanssa hän on yhteydessä. 

22..11..  DDiiddaakkttiinneenn  KKookkeeii lluu  

22..11..11..  PPiilloottooiinnttiittooiimmiinnnnaann  ppiiiirrtteeeett  eerrii  

EEuurrooooppaann  mmaaiissssaa  

Pilotointitoimet on toteutettava samanaikaisesti kaikkien 

“kumppanitestaajien” toimesta. 

Pilottitestiin osallistuvien nuorten arvioitu kokonaismäärä on 130. 

Koulutuskurssien ja mentoroinnin Living Labsin kautta he voivat löytää 

mentorin alalta, joka heitä kiinnostaa. Seuraavassa pääpiirteet neljässä 

pilottimaassa. 

1. Italia: Immaginazione e Lavoro ja Vol.To osallistuvat 30 nuorta 

maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

kohderyhmään, iältään 18-30; 

2. Espanja: SECOT-ohjelmaan osallistuu 20 16–20-vuotiasta nuorta, jotka 

käyvät ammatillista peruskoulutusta ja joilla on erityisiä koulutustarpeita, 

koska heillä ei ole motivaatiota jatkaa opintojaan, kognitiiviset vaikeudet, 

jatkuvat akateemiset epäonnistumiset ja perheympäristö, joka ei anna 

merkitystä tai tukea heidän opiskeluilleen, jatkuvat taloudelliset ongelmat ja 

alhainen sosioekonominen taso; 
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3. Ranska: ECTI, AGIRabcd ja OTECI voivat ottaa mukaan 60 

mentoroitavaa ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvaa 15–25-

vuotiasta opiskelijaa – joista suurin osa on verrattavissa NEET-ikäisten 

profiiliin – joilla on vaikeuksia seurata koulutustaan sekä riski keskeyttää 

koulutus. 

4. Suomi: Nestor Partners -ohjelmaan osallistuu 20 maahanmuuttajaa, heikosti 

koulutettua mentoroitavaa ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäjää, 18-30 

vuotta. 

Odotettu tulos 

Pilottien odotettavissa oleva tulos on sosiaalisen osallisuuden 

mentorointimetodologinen malli, joka voi olla toimiva Euroopassa. 

Pilotilla voidaan edistää heikommassa asemassa olevien nuorten 

lähestymistapaa työelämään, parantaa heidän avaintaitojensa ja -osaamisensa 

tasoa. Erityisesti tämä liittyy ammatilliseen osaamiseen, mutta myös edistää 

integroitumista yhteiskuntaan. Tämä tapahtuu vanhempien asiantuntija-

vapaaehtoisten osallistumisella sukupolvien väliseen mentorointisuhteeseen, 

jota voidaan ylläpitää projektin päättymisen jälkeen. 

Nämä toimenpiteet tulee toteuttaa koulutusmaailman ja yritysten tiiviimmän 

yhteistyön kautta. Ne tähtäävät kaikki syrjäytymisen ja sosiaalisen osattomuuden 

vähentämiseen edistämällä heikommassa asemassa olevien nuorten (15-30-

vuotiaiden) aktiivista osallisuutta. työmarkkinoille ja sitä kautta yhteiskuntaan. 

22..11..22..  AAiikkaattaauulluuttuuss  jjaa  aajjooiittuuss::  ppiilloottttiitteessttaauuss  

aasskkeell  aasskkeelleeeellttaa  

Didaktisen kokeilun tulee noudattaa tätä karkeaa aikataulua ja ajoitusta: 

1. Sopimusasiakirjojen valmistelu mentori-mentoitavien suhteiden 

hoitamiseksi. Kesto: noin 2 kuukautta. 

2. Ammatillisen koulutusverkoston kehittäminen ja pilotointiin 

osallistumisesta kiinnostuneiden koulutuskeskusten tunnistaminen. 

Kesto: intensiivisesti 2 kuukautta ja sitten jatkuvana koko ohjelman ajan. 
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3. Vanhempien asiantuntijoiden tunnistaminen, rekrytointi ja valinta. Kesto: 

jatkuva, erityisen intensiivinen ohjelman alussa. 

4. Kouluttajien koulutus: vanhempien asiantuntijoiden koulutus 

mentorointitoiminnassa. Kesto: määritelty ensimmäisen rekrytoinnin 

yhteydessä ja päivitetty toiminnan aikana. 

5. Promootiotoiminta kohderyhmien tiedottamiseksi pääasiassa 

lehdistötiedotteiden ja verkkolevityksellä. Kesto: jatkuva koko ohjelman ajan. 

6. Mentorointiin osallistuvien rekrytointi ja valinta. Kesto: samanaikainen 

ja mentoreiden valinnan ja koulutuksen mukainen. 

7. Opetussuunnitelman määritelmä, jossa ennakoidaan ryhmäkursseja 

(valinnainen) ja erityisiä Living Labs -mentorointia rinnakkain. Kesto: 

ensimmäiset 2 kuukautta ja jatkuva päivitys koko ohjelman osalta; 

8. Pienten mentorointiryhmien koulutus heidän taipumustensa ja osaamisensa 

mukaan. Nämä ryhmäkurssit ovat valinnaisia. Kesto: noin 2-3 viikkoa per kurssi. 

9. Mentori/mentoitavien profiilien sovittaminen ja tandemien luominen. 

Kesto: yhdenmukainen mentorien ja mentoroitavien valinnan kanssa. 

10. Mentoroinnin Living Labs rinnakkain. Kesto: 1-6 kuukautta kussakin 

tandemissa, pidennettävä monimutkaisimmissa tapauksissa. 

11. Kyselylomakkeiden ja haastattelujen suunnittelu ja toimittaminen 

pilotin osallistujille (mentorit ja mentoroitavat). Kesto: luotujen mentori-

mentoroitava suhteiden toiminnan mukainen. 

Jotkut ohjelman vaiheet tulisi suorittaa rinnakkain, hienosäätöä tulisi ennakoida 

päivittäin. 

Sopimusasiakirjat 

Mentorin ja mentoroitavan on allekirjoitettava yksinkertainen mutta selkeä 

kahdenvälinen sopimus, joka säätelee peruskäyttäytymistä. Sopimuksen 

tavoitteena on menestyksekäs koulutus- ja ammattipolku. 

Ratkaisut suunnitellaan yhdessä mentorituen kanssa, jonka kesto ei saa 

ylittää 12 kuukautta, mutta joka voidaan pidentää. Joka tapauksessa 

pidennys on mentorin perusteltava. 

24
TULEVAISUUDEN

UUDELLEENSUUNNITTELU
YHDESSÄ

Metodologinen
Käsikirja



25 

 

Yleissopimuksessa tulee määritellä, että mentori voi työskennellä 

vapaaehtoisesti ja maksutta. Sopimuksessa määritellään myös järjestöjen, 

yritysten ja ammattioppilaitosten osallistuminen koulutukseen tukijoina sekä 

luottamuksellisuuden takaaminen. 

Mentoroitavan tulee ilmaista tahtonsa tehdä tiivistä yhteistyötä mentorin kanssa 

osana mentorointia koko tuen keston ajan, toisaalta mentorin on ilmoitettava 

mentoroitavalle kaikista koulutussuhteen etenemiseen liittyvistä seikoista. 

Vuorovaikutussuhde mentori/mentoroitava perustuu mentoroitavan etujen 

huomioimiseen ja hänelle tarpeellisen avun antamiseen koulutuspätevyyden 

saavuttamiseksi. 

Lopuksi, sopimuksesta tulee selvitä, että mentorointiprosessi voi olla vain 

tukea, eikä se korvaa mentoroitavan henkilökohtaista pyrkimystä tavoitteen 

saavuttamiseen. 

Olennainen osa mentorin ja mentoroitavan suhteen hallintaa koskevaa 

sopimusdokumentaatiota on yksilöllisen koulutuspolun valmistelu, jonka 

mentori toteuttaa ottaen huomioon olemassa olevat viralliset ja epäviralliset 

tiedot ja taidot. 

Yksilöllinen harjoittelupolku suunnitellaan yhdessä mentoroitavan kanssa sen 

mukaisesti, mikä ammattiala häntä kiinnostaa. Tämä antaa hänelle 

mahdollisuuden ohjata tietoisemmin omaa polkuaan. 

Tuen konkreettiset tehtävät ja tavoitteet määritellään ensimmäisessä 

henkilökohtaisessa haastattelussa, jonka vastaukset kootaan alustavaan 

raporttiin ja kirjoitetaan mentorointisopimukseen. 

Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa yksipuolisesti: tällöin 

vanhempi asiantuntija ilmoittaa välittömästi organisaattorille, että mentorointi 

on päättynyt eikä kokouksia enää järjestetä. 

Tarkistuslista sisältää kaikki mentoroitavan tiedot, joista voi olla hyötyä 

mentorointiprosessissa: koulutusyrityksen tai työnantajan nimi, nimi ja osoite 

(syntymäaika, postinumero, kaupunki, matkapuhelin, sähköposti, ammatti, 

sopimuksen päivämäärä, oppilaitos) ja pyydetyn tuen tyyppi (esim. ongelmat 
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ammattikoulussa, kokeeseen valmistautuminen, kielivaje, työnantajaan liittyvät 

ongelmat jne.). 

Polussa käytettävät esimerkkiasiakirjat ovat:  

1. Sopimus mentorointituesta; 

2. Mentorointituen käyttöönotto; 

3. Ensimmäinen raportti mentorointituesta; 

4. Säännölliset kyselylomakkeet mentoroitavan tyytyväisyyden tason 

havaitsemiseksi; 

5. Väliraportit; 

6. Loppuraportti. 

Ammatillisten 
koulutuskeskusten 
tunnistaminen ja 
mentorien valinta 

Mentorin ja mentoroitavan suhteen hallintaan käytettävien sopimusasiakirjojen 

valmistelun jälkeen mentoroinnin tarjoaminen alkaa pilotteihin osallistumisesta 

kiinnostuneiden ammatillisten koulutuskeskusten määrittelemisellä sekä 

koulutettavien vanhempien asiantuntijoiden rekrytoinnilla ja valinnalla. 

Myös tässä tapauksessa mentoreiden tulee pääsääntöisesti seurata 

organisaattorin järjestämää esittelyseminaaria. Koska kokeellinen pilotti on 

tarpeen toteuttaa rajoitetun ajan sisällä, SES kouluttaa mentorit ensimmäisessä 

vaiheessa Bonnissa, Saksassa marraskuussa 2019 järjestettävässä seminaarissa. 

Toisessa vaiheessa alan asiantuntijat. yhteistyössä ammatillisen koulutuksen 

viranomaisten, ja oppilaitosten kanssa käsittelevät seuraavat asiat: 

mentoroitavien valmennusnäkökohdat ja motivaatio, työmarkkinoiden 

suorituskyky ja kehitys osaamisalueella, johtavat alat ja taantumassa olevat alat. 

Tehdään myös päivitykset voimassa olevasta sopimuslainsäädännöstä. 

Koulutuskonsepti ennakoi teoreettisen viitekehyksen, joka koostuu käsitteistä, 

määritelmistä, viitteistä ja oppimissisällöistä. 
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Promootiotoiminta ja 
mentoroitavien 
rekrytointi 

Promootiotoiminnalla (pääasiassa median ja verkkolevityksen kautta) pyritään 

tiedottamaan kohderyhmille osallistujien rekrytoinnista ja valinnasta. 

Mentoroitavien tulee pyytää ilmaista mentorointia. Myös heidän 

koulutusyrityksensä, ammattikoulunsa tai vanhempansa voivat tehdä pyynnön. 

Tämä on pääsääntö, että EvolYou-pilotteihin pääosin hankkeeseen 

osallistuvien organisaatioiden – eli ammatillisten koulutuskeskusten, 

koulutusyritysten, koulujen, maahanmuuttajia vastaanottavien ja yhteiskuntaan 

integroitumista auttavien yhdistysten – on hankittava osallistujat. 

Opetussuunnitelmien 
määrittely ja koulutus 
pienille mentoroitavien 
ryhmille 

Kumppanitestaajat ovat pääasiallisia ohjelman mentoroitavien koulutuksen 

toimijoita. He tarjoavat räätälöidyn koulutuspolun, joka on jaettu 

opetussuunnitelmiin koottuihin moduuleihin. 

Innovatiivinen elementti piilee siinä, että tällä hetkellä ei ole vielä olemassa 

koulutuspolkua, joka valmentaisi nuoria astumaan konkreettisesti työelämään: 

itse asiassa koulut ja yliopistot kiinnittävät huomiota vain teknisiin ja 

asiantuntijanäkökohtiin, eivät luokkahuoneen ulkopuolisen ammatillisen 

ympäristön arviointiin. 

Koulutusmoduulit on rakennettu monille osa-alueille, mukaan lukien: 

1. Pehmeät taidot, jotka on hankittava ja jotka liittyvät käyttäytymiseen 

työhaastatteluissa, julkisissa esityksissä ja työtodistusten esittämisessä; 

2. Tärkeimmät alakohtaiset ja maantieteelliset piirteet, jotka on tiedettävä 

työmarkkinoista ja niiden toiminnasta; 

3. Työsopimukset ja nykyinen työlainsäädäntö; 

4. Ammatillisen erikoistumisen koulutusvälineet; 

5. Julkiset ja yksityiset työvoimatoimistot, miten ne voivat auttaa ja mitä ne 

tarvitsevat; 

27
TULEVAISUUDEN

UUDELLEENSUUNNITTELU
YHDESSÄ

Metodologinen
Käsikirja



28 

 

6. Apu uuden yrityksen perustamisessa: pankit, bisnesenkelit jne; 

7. Muut aiheet yksittäisen testaajan harkinnan mukaan. 

Nämä moduulit käsitellään lähioppituntien tai yritysvierailujen avulla, laitoksissa 

ja/tai organisaatioissa. 

Harjoittelusuunnitelma on joka tapauksessa yksilöllinen, joten se suunnitellaan 

yhdessä mentoroitavan kanssa hänen kiinnostuksen kohteena olevan 

ammatillisen alan mukaan, mikä antaa hänelle mahdollisuuden tietoisesti hallita 

itse polkua. Harjoittelupolulla otetaan huomioon myös mentoroitavan 

muodolliset ja epäviralliset jo olemassa olevat tiedot ja taidot. Se on suunnattu 

nuoren osaamisen kehittämiseen – jo pilottivaiheessa, oppimispajojen kautta – 

ottamalla käyttöön uusi tapa katsoa. ja arvostaa ympäröivää työympäristöä. 

Koulutusmoduulit on suunniteltu lisäämään nuorten osallistujien tietämystä 

itsestään ja tulevaisuudesta, jota he haluavat rakentaa. Jokaisessa moduulissa 

yksilöidään eurooppalaisen standardin mukaiset tavoitteet, aikataulu, 

kasvokkain tapahtuvan koulutuksen sisältö, arviointikriteerit. 

Tietenkin organisaattori on aina valmis auttamaan koko prosessin ajan. 

Opetussuunnitelmat testataan pienissä mentoroitavien ryhmissä vaikeusasteen 

ja pätevyyden mukaan, yhteensä 3 yhteiskurssia varten, joista jokainen kestää 3 

kuukautta. 

Tandemien ja Living 
Labsin luominen 

Samaan aikaan mentorin ja mentoroitavan yhteensovittaminen voi 

tapahtua toimintaparien luomiseksi ja mentoroinnin Living Labsin 

toteuttamiseksi rinnakkain. 

Kun mentori ja mentoroitava on saatettu yhteen, seuraavat vaiheet ovat:  

1. Tapaaminen julkisella paikalla toisiinsa tutustumiseksi;  

2. Keskustelu mentoroitavan tarvitsemasta avusta tai tuesta;  

3. Päätös siitä, haluavatko he työskennellä yhdessä;  

4. Sopimuksen allekirjoittaminen. 
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Mentori/mentoitavan suhteen alussa ensimmäinen huomioitava tarkistuslista, 

joka koskee ensimmäisen tapaamisen valmistelua. Mentorin tulee kysyä 

itseltään seuraavat kysymykset:  

1. Kuinka voin valmistautua ensimmäiseen tapaamiseen ja missä se voisi 

tapahtua? 

2. Miten haluan kommunikoida mentoroitavan kanssa? 

3. Mitä haluan oppia mentoroitavalta ja miten voin edetä? 

4. Mitkä säännöt ovat minulle tärkeitä, jotta voin työskennellä mentoroitavan 

kanssa? 

Näiden vaiheiden jälkeen mentori sopii säännöllisestä kokemusten vaihdosta 

säännöllisin tapaamisin mentoroitavan kanssa. 

Mentorin jatkuvana tehtävänä on koko mentoroinnin ajan valmentaa 

jokainen mentoroitava selviytymään koulutusvaikeuksistaan (esim. 

valmistautuminen ja kokeiden läpäisy, mahdollisesti muuttaa koulutuspolkua. 

Jos se ei sovellu, parantaa hänen kykyään löytää hyvä työpaikka, jne.), itsensä 

motivoinnissa ja itsensä auttamisessa, tavoitteena johtaa mentoroitava 

mentoroinnin onnistuneeseen päätökseen. 

Yhteys mentori-mentoitavan “tandem”-mentoroinnin suhteen, joka perustuu 

täysin keskinäiseen luottamukseen, on tärkeää huomauttaa, että: 

1. Vanhemman asiantuntijan työ on suosittelua. Suositusten toteuttaminen 

käytännössä on siis yksinomaan mentoroitavan vastuulla. Tällä tavalla mentori 

yrittää rohkaista mentoroitavan itsenäisyyttä ja henkilökohtaista kekseliäisyyttä. 

2. Mentorointisopimus ei luo sopimussuhdetta osapuolten välille. 

Mentoroitavan tulee siis olla tietoinen siitä, että mentoroinnin päätyttyä 

mentori ei pysty tarjoamaan hänelle työtä. Tämä pätee erityisesti, jos 

mentori on ammattilainen, joka ei ole vielä kokonaan lopettanut 

toimintaansa. 

3. Vanhempi asiantuntija on velvollinen pitämään kaikki sisäiset tiedot 

mentorointiprosessin aikana luottamuksellisina mentoroitavan 

yksityisyyden suojaamiseksi. 
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4. Kaikki ohjelman asiantuntijan mentorointitoimintaa koskevat julkaisut 

edellyttävät ohjelmaa kyseisessä maassa hallinnoivan organisaation 

hyväksyntää. 

5. Vanhempi asiantuntija ei saa palkkiota, vaan kulukorvauksena vain 

kertakorvauksen. Vapaaehtoisen henkilökohtainen kaupallinen hyöty 

hänelle tai kolmansille osapuolille on suljettu pois. 

6. Koko mentoroinnin ajan asiantuntija on ohjelmaa hallinnoivan 

organisaation kaikille vapaaehtoisilleen määräämässä 

ryhmävakuutuksessa. Tämä sisältää vain yksityisen vastuu- ja 

tapaturmavakuutuksen hänen toimintansa yhteydessä. Vakuutus ei siis kata 

terveysongelmia: asiantuntijalla tulee olla oma sairausvakuutus ainakin 

toimeksiannon ajaksi ja/tai hänen tulee luottaa maansa terveydenhuoltoon. 

Oppimisympäristö on aina osallistava. Yhteistyöpohjaan nojaten 

sukupolvien välisen mentoroinnin avulla voidaan soveltaa sosiaalista ja 

yksilöllistä didaktiikkaa, joka lisää ryhmän ja toimintaparien tuloksellisuutta 

sekä yhteistyön laatua. 

Vanhemmat asiantuntijat kannustavat nuoria esittämään havaintojaan ja 

pohdintojaan tekemällä oppimisen ja yhteisten keskustelujen avulla. Lisäksi 

mentoroitavia kannustetaan ja tuetaan sekä sukupuolirooleissaan että 

kansalaistaidoissaan. Tällöin he voivat tuntea yhteiskuntaa ja osallistua siihen 

aktiivisesti ja uteliaasti, kriittisellä ajattelulla, ongelmanratkaisukyvyllä ja 

päätöksentekokyvyllä. 

Tarjotun 
koulutuksen seuranta 

Järjestetyn koulutuksen seurantamenettelyt edellyttävät kumppanitestaajien 

yhteisesti suunnittelemien kyselylomakkeiden täyttämistä ja laadullisia 

puolistrukturoituja haastatteluja laadusta vastaavan hankkeen vetäjän 

ohjauksessa. Kyselylomakkeet ja haastattelut lähetetään didaktiseen kokeiluun 

osallistuville mentoreille ja mentoroitaville. 

Heidän tavoitteenaan on arvioida haastateltujen osallistujien asennetta tässä 

sukupolvien välisessä mentorointiympäristössä saatuun kokemukseen. Ne ovat 

monikielisiä, jotta saataisiin mahdollisimman paljon palautetta kaikilta neljän 
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pilottitestin vastaajilta. Vastaukset kerätään tämän jälkeen koulutusprosessin 

määräaikaisessa kattavassa katsauksessa, jonka tavoitteena on parantaa 

mentoroinnin yleistä laatua. 

Harjoittelukumppanit analysoivat kokemuksiaan koulutuspolun vahvuuksista ja 

heikkouksista ottamalla huomioon mentorien ja mentoroitavien 

tyytyväisyyskyselyn tulokset. 

Tässä muutamia mahdollisia mentoroitaville suunnattuja kysymyksiä: 

1. Kuinka sait tietää EvolYou-mentorointipolusta? Perheeltä, ystäviltä, 

työnantajalta, ammatillisesta koulutuskeskuksesta tai koulutusyrityksestä, 

ammattikoulusta, esitteestä tai lentolehtisestä, joukkomediasta, sosiaalisista 

verkostoista? 

2. Kuinka usein tapasit mentorisi? Kerran, kahdesti, kolmesta neljä kertaa, 

viidestä seitsemään kertaan, kahdeksan tai useammin kuukaudessa? 

3. Millä tavalla mentorisi auttoi sinua? Ammatillisen koulutuksen 

päätöksenteosta, tenttiin valmistautumisesta, kielen parantamisesta, 

käytännön työkyvystä, konfliktien hallinnasta? 

4. Miten hyödyit mentorointiprosessista? Löysitkö oikean työn, saitko 

parempia tuloksia ammatillisessa oppilaitoksessa, valitsitko jatkaa 

opintojasi, paransitko käytännön taitojasi?  

5. Miten arvioit mentorisi? Käyttikö hän aikaa sinulle, oliko hän hyvä 

roolimalli, ottiko hän sinut vakavasti?  

6. Mitä saavutit koulutuksesi päätyttyä? Parantuiko tilanne 

koulutusyrityksessäsi, paransitko suorituksiasi ammattikoulussa, suorititko 

koulutuksesi onnistuneesti, löysitkö uuden mentorin, etkö keskeyttänyt 

koulutusta?  

7. Mitä medioita mielestäsi tulisi käyttää mahdollisten mentoroitavien 

tietoisuuden lisäämiseksi EvolYou-mentorointipolusta? Internet, Facebook, 

Twitter, YouTube, koulu, radio, sanomalehdet? 

8. Suositteletko tätä polkua ystävillesi, jos heillä on ongelmia ammatillisessa 

koulutuksessa? 

31
TULEVAISUUDEN

UUDELLEENSUUNNITTELU
YHDESSÄ

Metodologinen
Käsikirja



32 

 

Tässä muutamia mahdollisia mentoreille suunnattuja kysymyksiä: 

1. Mikä motivoi sinua toimimaan EvolYou-mentorina? Uuden oppiminen ja 

horisontin laajentaminen, ammatillisen tietämyksen ja asiantuntemuksen 

tuominen, kontaktien luominen muihin ihmisiin, sosiaalisen ympäristön 

muovaaminenja oleminen hyödyksi yhteiskunnalle? 

2. Miten arvioit tarjouksen tietojen ja tuen osalta? Hyödyllinen vai ei? 

3. Mitä pidit hyödyllisempänä? Koulutusseminaari, tietty esittely kokemusten vaihdosta 

kokousten aikana, EvolYou-tiimin tuki organisaattorilta, tiedotusmateriaali? 

4. Mitkä olivat suurimmat haasteet mentorointijakson aikana? Ei esityksiä, 

peruutuksia lyhyellä varoitusajalla, vähän tapaamisia, ei kiinnostusta, ei 

motivaatiota, sopimaton käytös, kielimuuri, ymmärtämisongelmat, 

kulttuurierot, ei arvostettu mentorointia, huomion puute, pettymys 

rehellisyyteen ja luottamukseen, halun puute, oma fyysinen tai 

mentoroitavan taustan aiheuttama taakka, epäluotettavuus? 

5. Kuinka tyytyväinen olit yhteistyöhön EvolYoun pääkonttorin kanssa? 

Osoittivatko he mentorointiprosessiin valmistautumista, saatavuutta, 

ystävällisyyttä, reagointinopeutta, tukea mentorointiprosessin aikana? 

6. Mihin olit tyytymätön? 

7. Suositteletko ystäviä toimimaan mentorina? 

8. Muut kommentit. 

22..22..  MMeennttoorrooiinnttiipprroosseessssiinn  sseeuurraannttaa..  

LLaaaadduunnaarrvviiooiinnttii  jjaa  tteehhookkkkuuuuddeenn  

iinnddiikkaaaattttoorriitt  
Mentoroitavien edistymisen seuraamiseksi tutorointiprosessin alussa vanhempi 

asiantuntija laatii alustavan raportin. Mentorointiprosessin kehitystä seurataan 

säännöllisesti väliraporteilla, joihin kuuluu mentorin tekemiä haastatteluja ja 
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mentoroitavien täyttämiä itsearviointilomakkeita. Mentorointipolun lopussa 

julkaistaan loppuraportti. Väli- ja loppuraportteja verrataan sitten alkuraporttiin 

mentoroinnin tehokkuuden mittaamiseksi. Mentori toimittaa loppuraportin 

mentoroitavalle muistiinpanona yhdessä tehdystä polusta ja se lähetetään myös 

pääkonttoriin. 

Joitakin indikaattoreita3 suunnitellaan arvioimaan mentorointiprosessin 

tuloksia ja tehokkuutta: 

1. Sosiaaliseen osallisuuteen ja vapaaehtoistyöhön perustuva uusi mentorointimalli 

EvolYou on otettu käyttöön, ja se on herättänyt yleistä kiinnostusta; 

2. Vähintään 130 heikommassa asemassa olevaa nuorta on saatettu tietoisiksi 

ammatilliseen elämään liittyvistä haasteista, koulutettuja ja ammattitaitoisia; 

3. Mentorointiin on koulutettu noin 80-90 vanhempaa asiantuntijaa 130 

mentori-mentoitavan tandemin luomiseksi; 

4. Noin 100 heikommassa asemassa olevaa nuorta – eli 80 % pilottitesteihin 

osallistuneista – on suorittanut menestyksekkäästi koulutuspolun ja 

täydentänyt CV:ään pehmeillä ja työllistettävillä taidoilla, mikä tukee heidän 

pääsyään työmarkkinoille; 

5. Ainakin 10 vapaaehtoistyön ja ammatillisen koulutuksen sidosryhmää on 

ilmaissut kiinnostuksensa hankkeesta. Esim. Ammatilliset oppilaitokset 

ovat ilmaisseet kiinnostuksensa EvolYou-mallia kohtaan ja ovat aktivoineet 

vaikeuksissa oleville nuorille suunnattuja didaktisia polkuja saamalla 

heikommassa asemassa olevat opiskelijat päivittämään ansioluettelonsa 

pehmeillä ja työllistettävillä taidoilla. 

Spreading the model 

Myönteisiin indikaattoreihin voidaan laskea systeemitasolla myös 

koulutusjärjestelmien parempi sopeuttaminen työmarkkinoiden tarpeisiin, 

koulutuksen ja yritysten välinen yhteistyö innovatiivisten lähestymistapojen 

avulla, jotka tähtäävät vaikeuksissa olevien nuorten sosiaaliseen osallisuuteen. 

                                                
 

3 Ilmoitetut numeeriset tiedot koskevat EvolYou-tapausta: jokainen uusi testaaja voi muuttaa 
kokoaan. resurssiensa ja tavoitteidensa mukaan. 
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22..33..  SSiiddoossrryyhhmmiillllee  ssuuuunnnnaattuutt  

vviieessttiinnttäättooiimmeett  
EvolYou-ohjelma perustuu vuorovaikutukseen eri alojen sidosryhmien 

kanssa – koulutus, vapaaehtoistyö, työllisyys ja rekrytointi, kolmas sektori, 

liike-elämä, viranomaiset ja instituutiot, poliitikot ja päättäjät, lehdistön 

edustajat, mediatoimistot ja Erasmus+:sta. Kansalliset työpisteet – jatkuva 

yhteydenpito ja jatkuva kommunikointi heidän kanssaan on ratkaisevan tärkeää. 

Kaikki sidosryhmät tulisi ajatella mahdollisuuksina vahvistaa ja antaa vahvaa 

resonanssia ohjelman toimille. 

Jotta sidosryhmät voivat jakaa tavoitteet ja nähdä, mitä toimia toteutetaan, 

hyvä strategia on ottaa nämä organisaatiot tai ihmiset suoraan mukaan 

esimerkiksi lisäämällä heidät ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi ja validoijiksi 

lautakuntiin tai työryhmiin, jotka vastaavat laadun arvioinnista.Paras tapa 

kommunikoida on antaa kaikille oma kokemus siitä mitä tapahtuu. 

Sidosryhmien osallistuminen on luonnollista institutionaalisille toimille, joita 

tavallisesti toteuttavat organisaatiot, kuten eurooppalaiset asiantuntijapalvelut. 

Suoran osallistumisen lisäksi on olemassa erityisiä viestintä- ja jakelutoimia, 

jotka voidaan kohdentaa paitsi kohdekäyttäjille myös sidosryhmille: 

 Säännöllinen uutiskirje (vähintään puolivuosittain), joka lähetetään 

mahdollisimman laajalle postituslistalle aina tietosuojamääräyksiä 

noudattaen ja myös arvioiden, että tietokannan yhteyshenkilöt ovat todella 

kiinnostuneita siitä, mitä viestitään; 

 Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistavat uutiset, julkaisut 

tai videot, jotta sidosryhmiä tiedotetaan säännöllisesti käynnissä olevasta 

työstä (esim. uuden tuotoksen julkaisun yhteydessä); 

 Tiedotustapahtumien järjestäminen; 

 Suusta suuhun leviäminen erityisesti nuorten keskuudessa. Tätä vaikutusta 

voidaan tehostaa Internetin avulla, esimerkiksi kuvaamalla vaikeuksissa 

olevia nuoria ja vanhempia mentoreita jakamassa kokemuksiaan. 
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EvolYou-mentorointimallin tehokas levittäminen voi myös lisätä asianomaisten 

sidosryhmien tietoisuutta Erasmus+ -ohjelmasta ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista. Se on inspiraation lähde tuleville hankkeille, jotka hakevat 

kestävyyttä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. 

Kuten mainittiin, hyvä viestintästrategia edellyttää säännöllistä 

tiedotustoimistoa ja/tai tapahtumaa, joka järjestää kunkin organisaation 

tekemän työn: vuosittaiset lehdistötilaisuudet, eri kumppanimaissa järjestetyt 

taustakeskustelut lehdistön kanssa, puheet tai läsnäolo paikallisissa, alueellisissa, 

kansallisissa tilaisuuksissa. tai eurooppalaisia konferensseja, jotka keskittyvät 

heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaaliseen osallisuuteen, 

vapaaehtoistyöhön ja sukupolvien väliseen yhteistyöhön. 

Vaikka on ehdottomasti suositeltavaa, että jokainen kumppani käyttää omia 

jakelutyökalujaan ja -menettelyjään tavoittavien sidosryhmien määrän 

maksimoimiseksi, hyvää viestintää tulisi tietysti tehdä käyttämällä koordinoitua 

kuvaa ja yhteisiä ohjeita: 

 Lehdistötiedotteet tulee laatia tärkeimpien toimintojen jälkeen tai 

tiedotustilaisuuksien aikana ja lähettää eri medioihin. Pääkirjoitukset on 

lähetettävä erikoislehdistölle tulosten näkyvyyden lisäämiseksi; 

 Julkiset tapahtumat ovat olennaisia tulosten ja tuotosten levittämisessä ja 

hyödyntämisessä. 
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33..  MMeennttoorrooiinnttiipprroojjeekkttiinn  lleevviittttäämmiinneenn  

33..11..  VViieessttiinnttäämmeenneetttteellyy  hhaannkkkkeeeenn  

aallooiittttaammiisseessttaa  
Hankkeen alkaessa, lukuun ottamatta hyvin harvoja tapauksia, joissa kumppanit 

päättävät ennakoida joitain toimintoja, kaikkia rakenteita ja viestintävälineitä ei 

ole vielä olemassa: ne luodaan heti aloituskokouksen jälkeen. Hankkeen 

virallisesta alkamisesta tiedottaminen on kuitenkin erittäin tärkeää 

konsortioon kuuluville organisaatioille. Se tarkoittaa, että yksi heidän 

suunnitelluista aloitteistaan on saanut rahoitusta Euroopan komissiolta, mikä luo 

tyytyväisyyttä myös taloudellisesta näkökulmasta. Se edustaa valtavaa 

luottamusta, joka kuuluu kaikille kumppanuuden jäsenille, mikä antaa heille 

positiivista näkyvyyttä ja rikastuttaa heidän projektisuunnittelu- ja 

opetussuunnitelmaansa sekä portfoliota. Siksi uutisten välittämiseen on 

käytettävä kaikkia niitä viestintäkeinoja, joita kukin organisaatio jo käyttää 

tavanomaisessa ja institutionaalisessa toiminnassaan, yhtäkään unohtamatta. 

Koordinoitu kuva 

Joka tapauksessa, juuri tämän ensimmäisen uutisen leviämisen jälkeen, eli vielä 

“aloitusvaiheessa”, tärkein seikka, joka on otettava huomioon 

mentorointiohjelman parhaan viestinnän aloittamiseksi, on välittömästi 

brändätä se luomalla koordinoitu imago. Tämä lisää tunnustusta sekä 

vapaaehtoisille mentoreille että mentoroitaville, jotka suostuvat 

mentorointipolkuun. 

Brändäyksen ensimmäinen vaihe on logon suunnittelu, jonka jälkeen tulevat 

kirjaimet ja julkaisuihin valittavat värisävyt (esim. kirjelomakkeet ja esitteet). 

Ihanteellinen logo on se, joka sisältää käsitteellisellä tasolla konseptin, jonka 

pohjalta hanke kehitettiin. Siihen tulee liittää lyhyt tekstiselitys tai lyhyt video, 

joka havainnollistaa luovaa prosessia, joka johti kyseiseen lopulliseen 

toteutukseen. 
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Koordinoitua kuvaa sovelletaan sitten kaikkeen hanketta koskevaan 

dokumentaatioon raporteista edunsaajille tai sidosryhmille yleensä 

toimitettuihin seurantavälineisiin. 

Kun logo ja tärkeimmät graafiset elementit on määritelty, on mahdollista 

suunnitella nettisivuja, uutiskirjeen muotoa, Facebook-sivua ja sosiaalisen 

median profiileja yleensäkin. Pääsääntöisesti mitä enemmän projekti onnistuu 

olemaan esillä sosiaalisessa mediassa, sitä parempi se on. Ei kuitenkaan näytä 

hyvältä vaihtoehdolta luoda useita sosiaalisen median profiileja, jos koko 

konsortio ei ole varma pystyvänsä päivittämään niitä usein ja määrätyllä 

jaksolla. On parempi keskittyä päivittämään mahdollisimman usein yksi profiili, 

joka valvoo sosiaalista alustaa, jota kohdeyleisö eniten seuraa. 

Mentorointiprojektille sopivin alusta näyttää olevan Facebook, kun otetaan 

huomioon se monipuolinen yleisö, jonka se pystyy keräämään – toisaalta 

vakavaa työhön ja harjoitteluun liittyvää sisältöä etsiviä nuoria, toisaalta 

aikuisempaa tai iäkkäämpää väestöä käyttäjiä, jotka voisivat olla hyvä 

vaikutusalue mentoreiden rekrytointiin. 

Paras käytäntö verkkosivustolle, joka pystyy välittämään nopeasti ja selkeästi 

kaiken mentoroitavien ja mentorien tarvitseman tiedon, on se, joka noudattaa 

viimeisintä web-suunnittelun pakollista sisältöä ja esittelee: 

 Olennainen tekstitieto, jonka sisältö on ytimekäs ja välittömästi 

ymmärrettävä; 

 Suuri määrä kuvia; 

 Tietoa ei ole hajallaan liian monelle kotisivulle linkitetylle sivulle. 

Samat synteettisten tekstien ja kuvien massiivisen käytön säännöt pätevät myös 

sosiaalisen median profiileihin: ohje on hyödyntää kaikki myönnetyt tilat 

hankkeen mainostamiseen mukaansatempaavalla grafiikalla profiilikuvan ja 

kansikuvan lataamisesta alkaen. Lisäksi ei ole huono ajatus mainostaa julkaisuja 

silloin tällöin pienillä promootioinvestoinneilla, jotta tykkäys- ja seuraajamäärää 

ja siten koko projektin näkyvyyttä voidaan lisätä huomattavasti. 
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Viestintäsuunnitelma 

Viestintäsuunnitelman sekä levitys- ja hyödyntämisstrategian kirjoittaminen 

on varmasti hyödyllistä mentorointiprojektin alussa. Se auttaa löytämään kaikki 

oikeat työkalut ja mediakanavat, joista voi olla hyötyä levittämiseen, mutta se 

auttaa myös määrittämään ensimmäisiä luonnoksia. Sisällöt ja niiden julkaisun 

ajoitus jatkuvuuden varmistamiseksi (esim. viikoittain julkaistavien viestien 

määrä, uutiskirjeiden määrä ja niiden tiheys, tärkeät hetket, jotka on 

korostettava lehdistötoimiston toiminnassa sekä lentolehtisten, esitteiden 

painaminen, julisteet). Se ei kuitenkaan ole ehdottoman välttämätöntä, lähinnä 

silloin, kun viestintätoimet on jo hyvin kuvattu hankehakemuksen sisällä ja kun 

viestinnästä ja levittämisestä vastaava kumppaniorganisaatio on jo pätevä tällä 

alalla ja pystyy antamaan koko konsortiolle arvokkaita ohjeita. 

aloituskokouksessa, ottaen huomioon myös rahoitusohjelman erityiset 

viestintäsäännöt – Erasmus+ -säännöt. 

Koordinoinnista vastaavan organisaation lisäksi jokaisella konsortion jäsenellä 

tulisi olla henkilö, joka vastaa paikallisesta viestinnästä ja levittämisestä. Tämä 

henkilö on nimettävä hankkeen alussa, mieluiten ennen aloituskokousta tai 

heti sen jälkeen. Samoin nimetään kontekstuaalisesti kunkin kumppanin 

projektitiimi, projektipäällikkö, laatupäällikkö ja tekninen johtaja. Yksi tämän 

vastuuhenkilön tärkeimmistä tehtävistä projektin elinkaaren alusta lähtien on 

levitys- ja viestintätoiminnan seuranta ja ja valvonta. 

Projektissa aktiivisten henkilöresurssien roolien ja vastuiden jatkuvaa 

todentamista ja vahvistamista toteutetaan myös kumppanuuden jäsenten 

välisen jatkuvan viestinnän ansiosta, ei pelkästään ylikansallisten 

projektikokousten, vaan myös virtuaalisen yhteistyön kautta (esim. -postitus 

ja videopuhelut alustoilla, kuten Skype tai Zoom). Näiden kokoontumisten ja 

keskusteluhetkien organisointi ja tiheys sisältyvät sisäiseen 

viestintäsuunnitelmaan, jonka valmistelusta tulee virstanpylväs minkä 

tahansa projektin hallinnassa. Vain huolellinen sisäinen viestintä, joka 

kannustaa tiiviiseen ja tehokkaaseen tiimityöskentelyyn, heijastuu tehokkaana 

ulkoisena viestintänä ja levityksenä. Se pystyy antamaan hankkeelle tyydyttävän 

näkyvyyden. 
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33..22..  MMeenneetteellmmiiää,,  jjooiillllaa  rroohhkkaaiissttaaaann  

mmeennttoorreeiiddeenn  jjaa  mmeennttoorrooiittaavviieenn  

rreekkrryyttooiinnttiiaa  ooiikkeeaann  vviieessttiinnnnäänn  aavvuullllaa  
Mentorien ja mentoroitavien rekrytointia kannustava strategia ottaa huomioon 

ja kannustaa sidosryhmien aktiivista osallistumista. Se alkaa projektin 

postituslistalle rekisteröityjen yhteyshenkilöiden asianmukaisesta 

huomioimisesta ja ylläpidosta – GDPR-sääntöjen mukaisesti. 

Keskittymällä enemmän mentorointiprojektin pääsidosryhmiin eli mentoreihin 

ja mentoroitaviin (jälkimmäiset ovat myös toiminnan suoria edunsaajia), on 

välttämätöntä järjestää seminaareja, joissa esitellään mentorointiohjelmaa 

mahdollisuutena tehdä vapaaehtoistyötä ja tehdä jotain hyödyllistä 

yhteiskunnalle. Potentiaalisten mentoreiden motivaatiota hyödyntävän 

viestinnän käyttäminen voi olla todella houkutteleva johtajille ja ammattilaisille, 

jotka ovat työuransa lopussa ja jotka todennäköisemmin aloittavat 

mentorointiprosessin auttaakseen nuoria vaikeuksissa olevia ihmisiä. 

Mahdollisten mentoroitavien mukaan saamiseksi voi olla erittäin hyödyllistä 

luottaa heidän ystäväverkostoonsa kannustamalla nuoria kertomalla sen 

suhteen, kuinka hyödyllistä ja tyydyttävää voi olla luottaa vanhemman 

asiantuntijan apuun ja neuvoihin. Luomalla luottamus henkilöön, joka voi olla 

pätevä opas orientoitumaan koulutusmaailmassa ja ennen kaikkea työelämässä, 

yhä kilpailluilla markkinoilla, joille on vaikea päästä. 

Tosielämän tapausten kertominen voi olla ratkaisevaa ennen kaikkea 

tapauksissa, joissa aiemmin vaikeuksissa olleet ihmiset ovat onnistuneet 

muuttamaan elämäänsä vanhempien mentorien avulla. Ne voivat lisätä 

mielenkiintoa ja halua liittyä mukaan. Nuorten tapana on pitää paljon 

tärkeämpänä ikätovereidensa suoria kertomuksia kuin aikuisten antamia 

neuvoja. Se on mahdollista tehdä eri tavoilla: 

 Järjestämällä suoria tai virtuaalisia tapahtumia, joihin vaikeuksissa olevat 

nuoret osallistuvat suoraan, myös kansalaisjärjestöjen yhdistysten tai 

verkostojen koulutusohjelmien kautta kansallisella ja paikallisella tasolla; 
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 Esitetään videoituja kertomuksia, joita tehostetaan jälkituotannossa 

mukaansatempaavalla editoinnilla. Julkaistaan niitä toistuvasti sosiaalisessa 

mediassa niin, että ne leviävät ja mahdollisimman monet nuoret näkevät tai 

peukuttavat. Viimeisissä kehyksissä näkyvät kaikki yhteystiedot, joiden 

kautta voi ottaa yhteyttä projektipäälliköihin ja mahdollisuus saada välitön 

vastaus, jos on kiinnostunut. Videokertomuksia voi olla kahdenlaisia, joissa: 

1. Vain nuoria mentoroitavia kuvataan, jotta voidaan lisätä 

suostutteluvoimaa ikätovereita kohtaan, jotta heidät saadaan mukaan 

projektiin;  

2. Sekä nuorta että hänen mentoriaan haastatellaan rinnakkain, jotta 

voidaan osoittaa vahvat mahdollisuudet kasvattaa parityöskentelyä eri 

sukupolvien välisen solidaarisuuden kautta. Tämä toisen tyyppinen 

video voisi toimia hyödyllisenä työkaluna paitsi mahdollisten 

mentoroitavien rekrytointiin myös uusien mentoreiden saamiseen 

mukaan. 

Yleisesti ottaen videokertomuksiin tulee aina liittää postauksia, jotka kertovat 

ytimekkäällä ja mukaansatempaavalla kielellä, kuinka hyödyllinen 

mentorointipolku voi olla tulevaisuuden kannalta. Rehellisyyden vuoksi on joka 

tapauksessa tärkeää korostaa, että joskus tuloksia ei saavuteta heti ja että tälle 

tielle varattu aika on katsottava sijoitukseksi, joka ei aina kanna hedelmää 

heti, vaan usein keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä varotoimenpide 

on tärkeää, jotta nuorissa ei synny vääriä odotuksia, jotka pettäessään voivat 

johtaa projektin ennenaikaisiin keskeytyksiin. 
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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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44..  KKookkeemmuussttaa  kkeennttäällttää::  tteeoorriiaassttaa  

kkääyyttäännttöööönn  

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-

ohjelman takaamisessa, EvolYou-metodologia on muotoiltu mahdollisimman 

toimivaksi, ei pelkästään niiden neljän maan erilaisten piirteiden suhteen, joissa 

pilotti suoritettiin, vaan myös erityyppisiin mentoroitaviin, joille kumppanuus 

on päättänyt ottaa yhteyttä kullakin alueella. Tämän pitkän ja kärsivällisen työn 

tulokset on esitetty alla. 

44..11..  IIttaall iiaa  

44..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 
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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. 

44..11..22..  IILL::nn  ii ttaall iiaallaaiisseett  ooppeettuussssuuuunnnniitteellmmaatt  

PPOOLLKKUU  11..  OOppaassttuussppoollkkuu  mmeennttoorrooiittaavvaall 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. 
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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 

 

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. 
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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  

 Kyky käyttää työllistämisestä ja kehittämisestä vastaavia rakenteita  

 Julkiset ja yksityiset työvoimatoimistot 

33..  OOrriieennttaaaattiiookkoouulluuttuuss  

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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Osallistumisen edellytykset: 

Kurssi on tarkoitettu neuvontakurssien ammattilaisille ja kouluttautuville senioreille. 

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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44..22..  EEssppaannjjaa  

44..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 

suuntaamista uudelleen ja yksinkertaisten ja konkreettisten sitoumusten 
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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. 

4.2.2. 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;  

 Pettymyksen tunne, joka saa heidät reagoimaan emotionaalisesti vihan tai 

ahdistuksen ilmauksilla;  
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 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. 

Opiskelijat laativat CV:n, jonka seniorit tarkistavat. Heillä on muutama 

minuutti aikaa esittää ansioluettelonsa, koska se tehdään hissilläpuheella. 
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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 

Jokaisen yksittäisen istunnon lopussa seniori tiivistää henkilökohtaiseen 

asiakirjaan opiskelijan tekemät sopimukset ja sitoumukset. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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44..33..  RRaannsskkaa  
EvolYou-projektin ranskalainen pilottitesti on ORA “Objectif Réussir 

Apprentissage” (menestynyt oppimistavoite) -brändin alla. 

44..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. 

 

ORA-ohjelma toimii menettelyllisesti ja toiminnallisesti seuraavasti. 

                                                
 

5 http://objectifreussirapprentissage.fr 

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

7 [su] Tiistai mentorointi 
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 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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44..33..22..  OOTTEECCII::nn  rraannsskkaallaaiisseett  ooppeettuussssuuuunnnniitteellmmaatt  

yyhhtteeiissttyyöössssää  AAGGIIRRaabbccdd::nn  jjaa  EECCTTII::nn  kkaannssssaa  

OORRAA  oohhjjeellmmaa  

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. 

KKoouulluuttuussssuuuunnnniitteellmmaa  sseenniioorrii   mmeennttoorreeii ll llee  

MMeennttoorrooiinntt ii   kkoouulluuttuuss  

Kesto   1-2 tunti(a) 

Kokouksen sisältö: 

 Mitä on mentorointi? 

 Pystyisinkö mentoroimaan? 

                                                
 

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

9 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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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 

KKoouulluuttuuss  ddiiggiittaaaall iisseenn  aalluussttaann  kkääyyttttöööönn1100  

Kesto   3 tuntia 

Kokouksen sisältö: 

 Alustan rooli  

                                                
 

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

44..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..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. 

Kesto   40 tuntia 

                                                
 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 
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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 

sisältää säännökset muun muassa työehtosopimuksen sitovuudesta, 

63
TULEVAISUUDEN

UUDELLEENSUUNNITTELU
YHDESSÄ

Metodologinen
Käsikirja



64 

 

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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55..  OOppiitt ttuu  jjaa  ttuulleevvaatt  pprroojjeekktt ii ::   

ssuuoossiittuukkssiiaa  

Neljässä Euroopan maassa suoritetun EvolYou Didactic Experimentation 

kokeilun jälkeen on opittu paljon ja saatu referenssejä, joihin on kiinnitettävä 

huomiota. Tämä alkaa siitä tietoisuudesta, että itse menetelmät, kun niitä 

käytetään, eivät saa koskaan olla jäykkiä ja standardoituja. Niistä on sovittava 

ja niitä on jaettava aika ajoin itsenäisesti mentorin ja mentoroitavan välillä. 

Myös mentorin luovuudella ja kyvyllä saada mentoroitava mukaan on paljon 

merkitystä, mikä herättää hänessä innostuksen käsiteltäviin aiheisiin, hallitsee 

aikatauluja viisaasti ja tekee koko kokemuksesta hyödyllisen ja tarpeellisen, 

mutta samalla ystävällisen ja epämuodollinen, alkaen epätavanomaisen 

tapaamispaikan valinnasta (esim. kahvila tai puisto koulutuslaitoksen, työpaikan 

tai koulutuskeskuksen sijaan). 

Alan välittömästä kokemuksesta kävi siis ilmi, kuinka tärkeää on luoda 

oppimisyhteisö. Tämä ei tarkoita vain sellaisen “luokan” luomista, joka 

osallistuu kurssin tunneille ja kuuntelee mitä opetetaan kollektiivisen tai yksilöllisen 

tapaamisen aikana, vaan se tarkoittaa myös todellisen yhtenäisen ja tiiviin ryhmän 

luomista, jossa jokainen mentoroitava voi olla samalla tasolla vuorovaikutuksessa 

mentorinsa kanssa pohtiakseen parasta työskentelytapaa yhdessä. 

Todettiin, että mentorointi toimii hyvin vain, jos se on vuorovaikutteista, 

kasvokkain ja jos molemmat toimijat – mentori ja mentoroitava – määrittelevät 

yhdessä oppimisvälineet ja soveltavat näin sovittua menetelmää. 

Toinen keskeinen oppi on, että vapaaehtoisten ja ammattilaisten 

toteuttama mentorointipolku on altis saada virallinen tunnustus 

paikalliselta viranomaiselta. Tunnustusta voidaan pitää lisäaskeleena 

ohjelman pitkän aikavälin kestävyyteen ja se luo perustan mentoroinnin 

harjoittamiselle. prosessirakenteellisia ja siksi sovellettavissa myös 

tulevaisuudessa ja muissa yhteyksissä. 
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Pohdiskelua ja 
ehdotuksia 

Mentorointiprosessia strukturoitaessa organisointi on erittäin tärkeää. On 

tärkeää luoda ensimmäinen mentoriverkosto, jolle metodologinen 

viitekehys pohjautuu. Jo kokeneet mentorit tulevat uusien vapaaehtoisten 

mukaan. Tämä toiminta vaatii aikaa, myös siksi, että mentorit on koulutettava. 

Mentoreiden koulutuksesta on huomattu, että se toimii paremmin 

rinnakkain (eli asiantuntijan ja uuden tulokkaan välisessä vertaistilassa) ja että 

on tärkeää luoda säännöllisiä toiminnan ja ajatusten jakamisen hetkiä. mentorit 

(esim. kerran kuukaudessa) vertailuun, yhteiseen kasvuun ja jatkuvan 

palautteen saamiseksi toisiltaan mentorointitoiminnastaan. 

On myös otettava huomioon, että mentori ei ole tuomari tai opettaja, vaan 

fasilitaattori: “hänen ei tarvitse ajatella toisen puolesta, vaan kuunnella”. Tai 

pikemminkin mentorilla ei saa olla ennakkoluuloja henkilöstä, jonka hän tapaa 

ennen tapaamistaan, eikä hän saa ajatella häntä omien käsitystensä mukaan. 

Mentorin ei myöskään tulisi pyrkiä määrätietoiseen päämäärään ennen nuoren 

tapaamista. Tulee auttaa nuorta löytämään itse mitkä ovat hänen ongelmansa ja 

mitkä ovat keinot niiden ratkaisemiseen. EvolYou-polun tehtävänä on siis 

auttaa vaikeuksissa olevia nuoria pääsemään työelämään, mutta mentorin 

tehtävänä ei ole löytää työtä tai tehdä arviota siitä, miksi mentoroitavalla ei vielä 

ole työtä. Mentoreiden on autettava nuoria ymmärtämään, mitä tehdä 

elämässään ja miksi. 

Mitä tulee mentoroitavien koulutukseen, sen on ehdottomasti oltava 

henkilökohtaista ja sitä on tarjottava pyynnöstä. Tämä edistää nuoren 

sitoutumista ja hänen vaikeuksiensa ymmärtämistä. Tämä koulutus on 

suoritettava rinnakkain mentorointitoiminnan kanssa asiantuntijaohjaajan 

avustuksella, jota voi myöhemmin verrata mentoriin. 

Ohjaaja on ammattilainen, joka pystyy tukemaan ihmisiä, jotka kokevat 

eksistentiaali-, työ-, terveys- tai tunnekriisin aikoja. Mentori voi neuvoa ja 

seurata mentoroitavaa sosiaalisen ja työelämän osallisuuden polulla, kun taas 

ohjaaja – joka on ihmissuhteiden asiantuntija – voi tukea mentoroitavaa hänen 

kykyjensä, rajojensa ja resurssiensa löytämisessä päästäkseen päähenkilöksi. 
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hänen omassa henkilökohtaisessa muutosprosessissaan. Joten mentorit ja 

ohjaajat voivat työskennellä yhdessä mentoroitavien eduksi. 

Toinen apu voi olla synergioiden luominen yksityisrahoitteisten 

tukihankkeiden kanssa, sillä mentorointipolkua tulisi tarjota kaikille sitä 

tarvitseville nuorille, jotka ovat jo mukana koulutus- tai harjoitteluprosessissa ja 

ovat kohdanneet vaikeuksia sen aikana. Tällaista apua voi saada organisaatio, 

joka jo tukee sellaisten nuorten hankkeita, joilla on merkittäviä vaikeuksia, 

mutta joka ei pysty antamaan heille neuvoja ammatillisesta koulutuksesta. 

EvolYou Didactic Experimentation johti myös havaintoon, että hyvin usein 

keskeyttämistilanteet johtuvat itseluottamuksen menetyksestä ja 

henkilökohtaisen sietokyvyn ja vaikeuksien kohtaamiskyvyn 

menetyksestä. Näissä tapauksissa mentorit ovat osoittautuneet keskeisiksi 

auttaessaan mentoroitavia rakentamaan uudelleen itseluottamusta ja 

selkiyttämään tavoitteitaan. 

Käytännössä voitiin myös todeta, että hyvä kommunikaatio syntyy vain, kun 

mentorin ja mentoroitavan välillä syntyy keskinäinen luottamus. 

Kommunikointi on välttämätön edellytys mentorointitoiminnan 

onnistumiselle. Tässä henkilökohtainen, kahdenkeskinen 

kommunikattio on avainasemassa. Sosiaalinen etäisyys ja joidenkin 

toimintojen siirtäminen online-tilaan eivät auta mentorointiprosessia. 

Oppisopimusoppilaat tarvitsevat usein kielitunteja ja oikeudellista neuvontaa 

esimerkiksi oleskeluluvan uusimista varten. Tällaisissa tilanteissa mentoreiden ei 

tarvitse rajoittua antamaan mentoroitaville yleisiä neuvoja, vaan antamaan heille 

erityisiä ohjeita siitä, miten ja mihin ilmoittautua kielikurssille ja mihin 

asianajajaan ottaa yhteyttä luvan myöntämistä varten. 

EvolYou-mentorit ovat usein myös tarjonneet valmennusta työnhakuun. Tämä 

osoittaa, että mentoroitavat tarvitsevat apua kädestä pitäen ja odottavat 

mentoreiltaan myös käytännön apua paperityössä ja päivittäisissä 

asioissa. Tämä apu on välttämätöntä, jotta mentorointia voidaan pitää 

täydellisenä ja tehokkaana. 
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Joskus vapaaehtoisten mentorien oli selviydyttävä vaikeistakin hoidettavista 

tapauksista. Esimerkiksi ihmisiä, joilla oli sellainen vamma, jota alan 

ammattilaisten olisi pitänyt käsitellä ennen mentorointia. Näissä tapauksissa 

mentorit joutuivat luovuttamaan, koska mentoroitavatkin luopuivat 

mentoroinnista spontaanisti, johtuen turhautumisesta ja tappion tunteesta – 

ilmeisesti – mutta joka samalla auttoi vapaaehtoisia ymmärtämään, että 

yksittäinen ihminen ei voi pelastaa maailmaa ja että jokaisen on kohdattava 

omat rajoituksensa. Mentorointityön epäonnistumisissakin mentoreiden 

palaute on ollut positiivista. Kokemus on auttanut heitä oppimaan 

lyhyessä ajassa paljon itsestään ja muista, tuntemaan itsensä 

hyödylliseksi, mutta ei välttämättömäksi. 

Ottaen huomioon EvolYou-kokeilua käsittelevien organisaatioiden 

kokemukset kentältä, yleinen ehdotus mentorointiprojektin tulevalle 

kehittämiselle voi olla laajentaa kohdetta koskettamaan myös yli 30-

vuotiaita. He ovat vielä nuoria ja voivat kohdata ongelmia. He voivat tarvita 

sitä uudelleenkoulutuksen päättyneiden työkokemusten seurauksena tai sen 

jälkeen, kun hän on ymmärtänyt, ettei alkanut ammattiura ole ollut hänelle 

parhaiten sopiva. Mentoroinnista voi olla suurta hyötyä kaikille vaikeuksissa 

oleville, nuorista työpaikkansa menettäneisiin senioreihin. 

55..11..  MMiikkssii  mmeennttoorrooiinntt iiaa??  
Mentoroinnin tärkeys johtuu tarpeesta rakentaa mentoroitavien itsetuntoa 

tekemällä heistä itsevarmempia ja aktiivisempia työnhaussaan. 

Yksilöllinen ja pitkäkestoinen suhde mentorin ja mentoroitavan välillä 

valmiiden ohjelmien ulkopuolella on erittäin hyödyllinen seurattavien nuorten 

itsenäistymisprosessien aktivoimiseksi. 

Mentoroinnin arvo on ennen kaikkea jokaisen mentoroitavan yksilöllisestä 

huomioimisesta. Tämä on lisäarvo verrattuna siihen, mitä nuori tyttö tai poika 

jo saa opettajilta. Kouluprosessissa nuorilla ei itse asiassa ole 
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koulutuskeskuksen ulkopuolella ketään, joka voisi kuunnella ja auttaa heitä 

saamaan parempaa tietoa itsestään, kyvyistään ja asenteistaan. 

Lisäksi vastaus kysymykseen “miksi mentorointi?” tulee entistä 

tärkeämmäksi pakolaisille ja maahanmuuttajille, kuten erityisesti Italiassa 

ja Suomessa toteutettu didaktinen kokeilu osoittaa: mentorointi on 

ehdottomasti tehokas tapa auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen 

elämäänsä vastaanottavassa maassa, auttamaan heitä kotoutumaan 

yhteiskuntaan ja ymmärtää esimerkiksi, kuinka tärkeää on oppia paikallista 

kieltä. 

Mentorointi on ehdottomasti hyvä tapa siirtää kokemuksia nuoremmille 

sukupolville omaperäisellä lähestymistavalla. Tämän ovat huomanneet 

EvolYou-pilotoinnin aikana sekä koulutuslaitokset (etenkin Ranskassa) että 

mentorit ja mentoroitavat itse, joita on liittynyt ohjelmaan runsaasti ja suurella 

innolla. On saatu palautetta, joka osoittaa mentoroinnin merkityksellisyyden ja 

sen mahdollisuuden laajentua muihin seniorijärjestöihin muilla alueilla ilman 

suuria esteitä. 

Menestyäkseen mentorointipolun on oltava hyvin julkistettu ja 

kommunikoitu. Sen on kehitettävä yhteisöllisyyden tunnetta ja oltava 

hyvin jäsennelty ja siinä on aina otettava huomioon vaiheittainen 

laadunarviointi. 

55..22..  KKoohhddaattuutt  oonnggeellmmaatt  
Mentorointiprosessin rakentamisen ja toteuttamisen polku ei ole vaivaton, 

kuten EvolYou Didactic Experimentation -kokeilun aikana oli mahdollista 

todentaa. 

Ensinnäkin mentoroitavien mukaan saaminen strukturoituun ja 

pitkäkestoiseen toimintaan on usein vaikeaa. Heillä on itse asiassa useita 

erilaisia tarpeita, alkaen tulojen puutteesta. Siksi heillä ei aina ole mahdollisuutta 

kahdenkeskisiin tapaamisiin mentoreiden kanssa. 
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Toinen ongelma on digitaalinen ja etämentorointi. Koska didaktinen 

kokeilu tehtiin pääasiassa Covid-19-pandemian aikana, tämän uuden 

mentorointitavan tuloksia on voitu mitata. Loppujen lopuksi kokonaistuloksia 

ei voida pitää tyydyttävinä. Monilla mentoroitavilla ei esimerkiksi ollut 

pääsyä Internetiin kotona, heillä ei ollut henkilökohtaista tietokonetta 

mahdollistamaan yhteyksiä sovittuina aikoina. Lisäksi suurin osa nuorista 

hajaantui virtuaalitunneilla, koska heillä oli vaikeuksia keskittyä pitkiä aikoja. 

Nämä vaikutukset on havaittu erityisesti Espanjassa toteutetun EvolYou-

pilotin aikana, vaikka myös kolme muuta testaajamaata ovat kärsineet samoista 

ongelmista. Tämä johti tandem-istunnoissa mentorointia jatkaneiden nuorten 

määrän laskuun. Tietyllä tavalla verkkomentorointi lisäsi mentoroinnin 

sujuvuutta, mikä oli jo laajalle levinnyt ilmiö, kun otetaan huomioon 

mentorointipolun aloittavien ja usein kesken jättäneiden nuorten suuri 

vaihtuvuus. Tämä tapahtui pääasiassa siksi, että he ovat valmiita ottamaan 

vastaan kaikenlaista työtä heti kun he saavat sellaisesta elantonsa.  

Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen puute on siis vaikea ratkaistava 

ongelma ja tämä on otettava huomioon EvolYou-mentorointimetodologian 

laajentamisessa ja kehittämisessä. 

Kohdattujen ongelmien osalta ulkomaisten mentoroitavien tapaus 

ansaitsee aina erityistä huomiota. Nuorilla maahanmuuttajilla ei useinkaan 

ole kontekstiin liittyviä sosiaalisia taitoja, kuten ymmärrystä aikatauluista ja 

määräaikojen noudattamisesta – tai he eivät pysty kommunikoimaan 

isäntämaan paikallisella kielellä. Ensimmäisessä tapauksessa mentorit voivat 

työskennellä sosiaalisten taitojen välittämiseksi mentoroitaville. Toisessa 

tapauksessa, joka on paljon monimutkaisempi, koska se voi johtaa keskinäisen 

ymmärryksen puutteeseen mentorien ja mentoroitavien välillä, voidaan käyttää 

apukieltä – kuten englantia. Mentori voi myös ohjata mentoroitavan 

maahanmuuttajille suunnitellulle kielikurssille.  

Toinen vaikeus, jota ei pidä aliarvioida, on näkyvyyden saaminen 

maailmassa, jossa palvelutarjonta on erityisen laaja ja monipuolinen. 

Tämä vaikeuttaa mentoreiden ja mentoroitavien löytämistä, pysymistä ja 

uudistamista mentorointiohjelmassa. 
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55..33..  PPäääävveerrkkoossttoott  ttuulleeee  aakktt iivvooiiddaa  
Aktivoitavia verkostoja voi olla useita riippuen mentoroitavien 

kohdealueesta. 

Verkoston perustaminen julkishallinnon ja vapaaehtoisjärjestöjen välille on 

pääsääntöisesti hyvä idea mentorointitavoitteiden jakamiseksi koko alueen 

kanssa. Näitä voivat olla kulttuurijärjestöt, maahanmuuttoasioita käsittelevät 

yhdistykset, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Sosiaalialalla opastuspisteitä 

johtavat vapaaehtoisryhmät, mutta myös kauppa-, ammattiyhdistykset ja 

liitot, teollisuus- ja maatalousjärjestöt ovat kaikki tärkeitä vaikuttajia, jotka 

voivat osaltaan edistää mentorointipolun onnistumista. 

Myös ammatilliseen koulutukseen osallistuvien opettajien on oltava 

mukana verkostossa. Heidän kanssaan henkilökohtaisissa tapaamisissa, myös 

eri kouluissa tai koulutuskeskuksissa työskennellessä, on keskeinen merkitys 

mentorointimahdollisuuden jakamiselle. 

Nämä verkostot ovat tärkeitä mentorien etsinnässä, mentoroitavien 

etsimisessä ja lopulta mentoreiden ja mentoroitavien 

yhteensovittamisessa. Kaikki solmitut suhteet ovat itse asiassa ratkaisevia kun 

lisätään mentorointiprojektin toteuttamiseen halukkaan senioriorganisaation 

tietokantaa ajan mittaan. Kerrannaisvaikutuksen ansiosta nämä 

suhdeverkostot helpottavat niiden uusien ihmisten ja organisaatioiden 

löytämistä, jotka ovat kiinnostuneita ohjelman tulevasta kehityksestä. 

Joka kerta kun mentorointipolun tulokset esitellään asianomaisille 

viranomaisille, samoista tuloksista tulee todennäköisemmin koostettuja 

tuloksia, joilla on suurempi mahdollisuus saada aikaan todellista pitkän 

aikavälin sosiaalista vaikutusta. 
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55..44..  VViieessttiinnttääkkaannaavvaatt,,  jjoottkkaa  ttuuoottttiivvaatt  

ppaarrhhaaaatt  ttuullookksseett  
Hankkeen ansiosta koko EvolYou-kumppanuus on saanut melko selkeän 

kuvan parhaiden tulosten tuottavista tiedotustilaisuuksista sekä promootio- ja 

levitystoimista. Näitä voitaisiin käyttää uudelleen muissa vastaavissa 

mentorointiprojekteissa kun haetaan kommunikatiivista tehokkuutta. 

Ensisijaisesti kumppaniorganisaatiot, joilla on sivukonttorit saman maan eri 

alueilla, ovat päättäneet suunnata tiedotus- ja informaatiotoimia erityisesti 

alueellisille edustajilleen, pääasiassa esittelemällä hankkeeseen liittyvää työtä 

säännöllisin väliajoin järjestettävissä koordinointikokouksissa. Tämä auttoi 

suuresti lisäämään tietoisuutta paikallisella tasolla toteutettavista toimista. 

Esimerkiksi kattojärjestöjen järjestämät huippukokoukset tai pyöreän 

pöydän keskustelut, joissa osanottajat olivat hallituksen jäseniä, antoivat 

poikkeuksellisen tuloksen hankkeen ja sen kehityksen tuntemuksen 

lisäämisessä. 

Lisäksi hanketta edistettiin säännöllisissä tapaamisissa EU-virkamiesten 

kanssa aktiivisen ikääntymisen ja työeläkkeelle jäämisen jälkeisen 

vapaaehtoistoiminnan kysymyksistä. Myös näitä tapaamisia arvostettiin paljon. 

Toinen hyvä päätös, varsinkin jos organisaatio on laajalle levinnyt ja 

huomattavan kokoinen, on jakaa meneillään olevat saavutukset koko 

henkilökunnalle, toimistoille ja alue-edustajille. He kaikki ovat tavoitettavissa 

intranetin, sähköpostin, uutiskirjeiden ja muiden sisäisten viestintävälineiden 

kautta.  

Kumppanuuden ulkopuolella huolellinen tiedonjako suunnattiin 

“erikoistuneille” kohdeyleisöille, mukaan lukien keskustelukumppanit 

paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Erityisesti tavoitettiin 

koulutuksessa ja osallisuutta edistävässä sosiaalipolitiikassa aktiivisia 

sidosryhmiä, mutta myös mentoroinnista yleisesti kiinnostuneita ihmisiä. 
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Tietojen levittämisessä olivat tehokkaita joukkotiedotusvälineissä, myös 

vapaaehtoistyön, avustamisen ja sosiaalisen osallisuuden teemoista 

kiinnostuneet paikallisten kanavien haastattelut, joiden aikana hanke mainittiin. 

Jos mentorointiprojektissa nähdään hyväksi digitaalisen alustan käyttö 

mentoreiden ja mentoroitavien yhteydenottoon sekä myös ainutlaatuisena 

paikkana, jossa kaikki projektin toteuttamiseen tarvittavat työkalut hallitaan, 

alustan käynnistäminen voidaan toteuttaa yhdessä viestintäkampanjan 

käynnistämisen kanssa. Näin tapahtui Ranskassa EvolYou Didactic 

Experimentationin aikana. Tällä toiminnalla voidaan saada erittäin hyvät 

tulokset. Sen avulla voidaan maksimoida koko hankkeen saama näkyvyys. 

Myös sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä toimi hyvin projektin 

aikana, vaikka sen kehitys olisi pitänyt päivittää useammin ollakseen vielä 

parempi. Osallistuvien mentorien ja mentoroitavien videoiden jakaminen 

saavutti suurta suosiota tykkäyksien ja seuraajien määrillä mitattuna. 

55..55..  MMiikkää  vvooiissii  ooll llaa  sseeuurraaaavvaa  aasskkeell??  
Kuten jo mainittiin, tulevia toimenpiteitä ei voida harkita ilman tehokkaiden 

yhteistyösopimusten solmimista julkishallinnon kanssa, se on välttämätön 

askel hankkeen pysyvyyden takaamiseksi. Tietysti koulutusviranomaisten 

tulisi olla enemmän vakuutuneita EvolYou-mentorointimetodologian 

tehokkuudesta, erityisesti uusien koulutuspoliittisten uudistusten yhteydessä. 

Joissain tapauksissa (esim. Suomessa) nämä viranomaiset tiedostavat 

mentoroinnin tärkeyden jo, mutta eivät vielä ole valmiita ediatämään ja 

tukemaan ja/tai soveltamaan sitä laajasti. 

Jos tämä ylhäältä alas -lähestymistapa ei toimi hyvin, vaihtoehtona voidaan 

käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Koska mentoroinnin 

käyttöönotto opetus-oppimisprosessissa on osoittautunut erittäin arvokkaaksi, 

opettajat ja kouluttajat voidaan ottaa mukaan tiedon edistämiseksi 

oppilailleen. Jos koulun henkilökunta alkaa usein käyttää mentorointia tai 

ehdottaa sitä hyödylliseksi menetelmäksi, opetushallinto ei voi toteuttaa sitä 
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ilman koulutuskeskuksille ja yhdistyksille annettavia tarvittavia resursseja, jotta 

opiskelijat voivat itse hyödyntää mentorointiprojekteja. 

EvolYou Didactic Experimentationin perusteella seniorit lisäsivät projektiin 

eniten arvoa. Nuoret saivat neuvoja arvokkaita elämänkokemusta omaavilta.. 

Vastineeksi vanhemmat mentorit saivat osakseen kiitollisuutta, kunnioitusta ja 

kiintymystä mentoroitavilta ja he pystyivät pysymään elinvoimaisina ja 

aktiivisina. Siksi seuraavan askeleen on lähdettävä siitä tiedosta, että 

mentorointi on yhteisesti luotu polku mentoreiden ja mentoroitavien 

välillä ja että sukupolvien välisen mentoroinnin pilareina ovat 

seniorimentoreiden aktiivinen ikääntyminen ja nuorten mentoroitavien 

voimaannuttaminen. Toisaalta projektisuunnittelijoiden tulee ottaa nämä 

tekijät huomioon tulevien mentorointihankkeiden rakentamisessa. Näitä 

hankkeita tukevien rahoittajien tulee heti esittelyn jälkeen arvioida, mitkä niistä 

voivat luoda nuorille uusia mahdollisuuksia ja tiloja osallistumiseen. Pitää myös 

oppia arvostamaan niiden kyvykkäiden eläkeläisten asennetta, jotka valitsevat 

vapaaehtoistyön välittääkseen taitojaan ja tietojaan ja jatkaakseen aktiivista 

osallistumistaan elämään. Niin sanotusta “hopeataloudesta”15 keskustellaan jo 

nyt eurooppalaisilla foorumeilla. Joka tapauksessa kyse ei ole vain taloudesta, 

vaan myös kokemus- ja taitoperinnön jakamisesta ja ikääntyneiden aktiivisena 

elossa pitämisestä, joka näyttää tällä hetkellä olevan tuotanto- ja 

koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Vaikka Euroopan unioni on julistanut 

vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 

vuodeksi, kiinnostus tätä senioriasiaa kohtaan koko yhteiskunnan voimavarana 

on kasvanut vasta muutaman vuoden ajan. 

Samat suositukset koskevat tietysti myös yksityistä sektoria. Kun seniorien 

vapaaehtoisorganisaatiot joutuvat yhä enemmän hakemaan tukea yrityksiltä, 

yritysten on samalla pystyttävä arvioimaan lupaavimmat tuettavat hankkeet ja 

ymmärrettävä, että mentoroinnin kehittäminen omalla alueellaan on yritysten 

                                                
 

15 Tavaroiden ja palveluiden tuotanto-, jakelu- ja kulutusjärjestelmä, joka on suunniteltu 
hyödyntämään eläkeläisten hankintavoimaa ja tyydyttämään heidän kulutus-, elämän- ja 
terveystarpeensa. 
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yhteiskuntavastuut sekä investointi tulevaisuuteen. Osa mentoroiduista nuorista 

voisi olla saman yrityksen henkilöstön jäseniä muutaman vuoden sisällä. 

Investoinneista ja näkymistä puheen ollen, organisaatioiden, jotka aikovat 

kehittää uusia mentorointiprojekteja tai vahvistaa jo testattuja 

mentorointiprojekteja, tulee uskaltaa olla jäsennellymmin, mm. 

palkkaamalla uutta henkilökuntaa, jäsentämällä ohjelman ohjausta, 

järjestämällä koulutuspäiviä yritysten johtajille, kehittämällä 

yhteisöllisyyttä ja jakamalla kokeiltuja hyviä käytäntöjä uusille 

maantieteellisille alueille (kuten Ranskassa tapahtui EvolYou-pilotin 

puitteissa). 
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LLiiiitttteeeett..  KKoouulluuttuussttaa  jjaa  mmeennttoorrooiinnttiiaa  

ttuukkeevvaa  ddookkuummeennttaaaattiioo  

Liitteet esittelevät koulutusta ja mentorointia tukevaa dokumentaatiota: ne ovat EvolYou-metodologiaan 

pääosin VerA-ohjelmasta lähtien mmuukkaauutt ee tt ttuu jjaa  lloommaakkeemmaall ll ee jjaa . Ne ovat yykkss iinnkkeerr ttaa ii ss iiaa  jjää llkkiiää , 

joita jokainen organisaatio voi mukauttaa kansallisen ja paikallisen viiteympäristönsä tarpeisiin tai omiin 

tarpeisiinsa: ne ovat edelleen ee ss iimmeerrkkkkee jjää , koska EvolYou on räätälöity, muokattavissa eikä standardoitua 

metodologiaa. 
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LLii ii ttee  11..  PPyyyyddää  ii llmmaaiinneenn  EEvvoollYYoouu--mmeennttoorrooiinntt ii   

 
Organisaatiolle 

Nimi  

Osoite  

Webbisivu  

Kontaktihenkilö  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

 
Mentoroitavalta 

Sukupuoli ☐ mies  ☐ nainen 

Etunimi  

Sukunimi  

Syntymäpäivä  Ikä 

Alkuperämaa  

Kansalaisuus  

Työlupa ☐ kyllä  ☐ ei Tyyppi 

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

KKoouulluuttuuss  jjaa  hhaarrjjooii tt tteelluu 
Pätevyys 

Missä pätevyys on hankittu? 

Puhutut kielet 

TTyyöökkookkeemmuuss  

Tässä maassa ☐ kyllä  ☐ ei 

Mitä töitä 

Alkuperämaassa ☐ kyllä  ☐ ei 
Mitä töitä 

TTyyööll ll iissyyyyss  

Tilanne ☐	työtön  ☐	työssä 

☐	muu 

Etsii parhaillaan työtä ☐ kyllä  ☐ ei Miksi 

Ammatti (jos on) 
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KKoouulluuttuussyyrr ii ttyyss//ttyyöönnaannttaajjaa  

Nimi  

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

Webbisivu  

AAmmmmaatttt iikkoouulluu  

Nimi  

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

Webbisivu  

TTaahhoo,,  jjoossssaa  mmeennttoorrooiinntt iissooppiimmuuss  oonn  rreekkiisstteerrööii ttyy  

Nimi  

Paikka  

TTuukkeeaa  ppyyyyddeettäääänn  

☐ Oppituntien sisältö ammattikoulussa ☐ Koulutusyrityksen ongelmia 

☐ Käytännön pätevyys ☐ Henkilökohtaiset ongelmat 

☐ Tutkintoon valmistautuminen ☐ Muu 

AAmmmmaatt ii ll ll iinneenn  jjaa//ttaaii   kkoouulluuttuussttaavvooii ttee  
 
 
 

AAjjaannkkääyyttttöö  mmaahhddooll ll iissuuuuddeett  
 
 
 

HHuuoommaauuttuukksseett  
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☐ Hyväksyn, että [kunkin organisaation nimi] kerää tietojani, jotka on tallennettu ja käsitellään 

ainoastaan EvolYou Erasmus+ -projektia varten (nro 2019-1-IT01-KA202-007472) EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin 

tahansa. Tähän riittää epävirallinen sähköpostiviesti. 

☐ Olen lukenut tietosuojakäytännön. Emme voi käsitellä pyyntöäsi ilman nimenomaista 

suostumustasi tietojesi käsittelyyn. 

 

Paikka _______________________ 

Päiväys _______________________ 

 

Allekirjoitus 

(mahdollisesti myös vanhempien) 
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LLii ii ttee  22aa..  MMeennttoorrooiinntt ii   ssooppiimmuuss  

VÄLILLÄ 
Mentoroitava 

☐ Mies ☐ Nainen ☐ Muu 

Etunimi  

Sukunimi  

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

Ammatti  

Koulutusyritys/työnantaja 

Muuta informaatiota 
 
 

JA 
Mentori 

☐ Mies ☐ Nainen ☐ Muu 

Etunimi  

Sukunimi  

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

SOPIMUS 

nro _______________________ 

tehdään menestyksellisen ammattipätevyyden saavuttamiseksi. Ratkaisut kehitetään yhdessä 

ja mentori tukee mentoroitavaa seuraavien toimenpiteiden toteuttamisessa: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Vastuutaho 

Nimi  

Paikka  

Sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. 

Mentoroinnin kokonaiskesto ei saa ylittää Erasmus+ EvolYou -projektin päättymistä (nro 

2019-1-IT01-KA202-007472). 

Mentoroinnin päätteeksi mentoroitava antaa palautetta organisaatio(ille) [nimi]. Tätä varten 

hän saa Internet-linkin palautelomakkeeseen. 

Liitteenä olevat “Yleiset ehdot” - jotka ovat osa tätä sopimusta - ovat voimassa. 

 

Paikka _______________________ 

Päiväys _______________________ 

 

Allekirjoitukset 

Mentoroitava    Mentori 

(mahdollisesti myös vanhemmat) 
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LLii ii ttee  22bb..  MMeennttoorrooiinnttiissooppiimmuuss..  

YYlleeiisseett  eehhddoott  

1. Mentori työskentelee vapaaehtoisesti ja maksutta.  

2. Ammatillisesta koulutuksesta vastaava(t) jaosto(t) osallistuu/ovat mukana 

koulutuksen tukemisessa.  

3. Luottamuksellisuus on taattu. Jos henkilötietojen siirto on tarpeen, se 

tapahtuu vain mentoroitavan suostumuksella (ja lakimääräysten mukaisesti). 

4. Mentorointi alkaa, kun mentoroitava ja mentori allekirjoittavat sopimuksen.  

5. Mentorin vastuuvelvollisuus mentoroitavaa kohtaan on poissuljettu.  

6. Mentoroitava on valmis työskentelemään tiiviisti mentorin kanssa osana 

mentorointia tuen keston aikana ja tiedottamaan hänelle kaikista 

koulutussuhteen etenemiseen liittyvistä seikoista. 

7. Mentorointi järjestetään siten, että mentoroitavan edut huomioidaan ja 

koulutustutkinnon saavuttamiseksi annetaan tarvittavaa apua.  

8. Mentorointiprosessi voi olla vain tukea, eikä se korvaa mentoroitavan 

henkilökohtaista pyrkimystä tavoitteen saavuttamiseksi. 
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LLii ii ttee  33aa..  MMeennttoorrooiinnnniinn  ttooiimmeekkssiiaannttoo  

Erasmus+ EvolYou -projektissa (nro 2019-1-IT01-KA202-007472) 

Asiantuntija 

☐ Mies ☐ Nainen ☐ Muu 

Etunimi  

Sukunimi  

Osoite  

Puhelin  ☐ mobile 

Email  

OTTAA 

MENTOROITAVAN MENTOROINTI HALTUUN 

Mentoroitava 

☐ Mies ☐ Nainen ☐ Muu 

Etunimi  

Sukunimi  

Mentoroinnin tukea pyydetään seuraaviin toimenpiteisiin: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tuen konkreettiset tehtävät ja tavoitteet määritellään ensimmäisessä henkilökohtaisessa 

haastattelussa alustavan raportin ja kirjallisen sopimuksen muodossa.  

Mentorointi alkaa, kun mentoroitava ja asiantuntija allekirjoittavat sopimuksen. Se voidaan 

irtisanoa milloin tahansa yksipuolisesti ilman määräaikaa. Asiantuntija ilmoittaa. 

Mentoroinnin kokonaiskesto ei saa ylittää EvolYou-projektin päättymistä.  

Mentori tukee mentoroitavaa onnistuneen tutkinnon saavuttamisessa. Siksi hän pitää 

mentoroitavan kanssa kahdesta kolmeen henkilökohtaista tapaamista kuukaudessa. Lisäksi 

hän sitoutuu osallistumaan esittelyseminaariin osana toimeksiantoa. Säännöllisiin 

kokemustenvaihtokokouksiin osallistumista odotetaan. 
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Projektin alussa oleva asiantuntija laatii lähtöraportin. Mentorointiprosessin aikana 

tapahtuvaa kehitystä täydennetään säännöllisesti puolivuotisraportilla. Mentoroinnin 

lopussa loppuraportti esitetään organisaatiolle [nimi].  

Tehtävä on vapaaehtoinen.  

“Mentoroinnin yleiset ehdot” ovat osa tätä toimeksiantoa.  

Mentori ilmoittaa nimenomaisesti, että häntä vastaan ei ole nostettu alaikäisten ja nuorten 

hoitoon liittyvää rikosoikeudellista menettelyä eikä niitä ole vireillä.  

Muita sopimuksia ei ole. 

 

[Maan nimi] laki koskee kaikkia sopimussopimuksia. Lainkäyttöalue on [kaupungin nimi]. 

 

Paikka _______________________ 

Päiväys _______________________ 

 

Allekirjoitus 

Organisaatio    Asiantuntija 

(leima) 
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LLii ii ttee  33bb..  MMeennttoorrooiinnnniinn  ttooiimmeekkssiiaannttoo..  

YYlleeiisseett  eehhddoott  

1. Mentoroinnin tarkoitus on edistää sekä mentoroitavia että heidän 

ohjeistustaan omaan apuun. Tavoitteena mentoroinnin onnistuminen.  

2. Ammatillisesta koulutuksesta vastaava(t) jaosto(t) osallistuvat 

koulutustukeen. 

3. Organisaatio on velvollinen valitsemaan asiantuntijan erittäin huolellisesti.  

4. Asiantuntijan työllä on suositteletava luonne. Suositusten toteuttaminen 

käytännössä on yksinomaan mentoroitavan (ja/tai hänen vanhempiensa) 

vastuulla. Vastuu asiantuntijan toiminnasta on siis poissuljettu. 

5. Asiantuntijaa koskevan yksityiskohtaisen määrittelyn ja yhteisen sopimuksen 

jälkeen asiantuntijan ja mentoroitavan välillä tehdään erillinen sopimus. 

Tästä syystä tämä sopimus ei luo sopimussuhdetta osapuolten välille. 

6. Organisaatio tekee toimeksiannon asiantuntijan kanssa. Asiantuntija on 

velvollinen pitämään kaikki sisäiset tiedot luottamuksellisina 

mentorointiprosessin aikana. 

7. Asiantuntija ei saa palkkiota. Hän on vapaaehtoinen. Henkilökohtainen 

kaupallinen hyöty hänelle tai kolmansille osapuolille on suljettu pois. 

8. Mentoroinnin ajan asiantuntija kuuluu organisaatiovakuutukseen. Tämä 

sisältää vain yksityisen vastuu- ja tapaturmavakuutuksen hänen toimintansa 

yhteydessä. Lisäksi asiantuntijalla tulee olla oma sairausvakuutus vähintään 

toimeksiannon ajaksi.  

9. Kaikki organisaation ja mentoroitavan väliset sopimukset sekä 

organisaation asiantuntijan toimeksiannossa tekemä sopimus tulee tehdä 

kirjallisesti. [Maan nimi] laki koskee kaikkia sopimussopimuksia. 

Lainkäyttöalue on [kaupungin nimi]. 
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LLii ii ttee  44..  KKyysseellyy  mmeennttoorreeii ll llee  

1 = täysin samaa mieltä ➞ 6 = en ollenkaan samaa mieltä 11  22  33  44  55  66  

MMiikkää  mmoott iivvooii   ssiinnuuaa  ttooiimmiimmaaaann  EEvvoollYYoouu--mmeennttoorr iinnaa?? 

Opin uusia asioita ja voin laajentaa näköalojani ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Voin tuoda ammattitaitoni ja asiantuntemukseni mukaan ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pidän yhteyksistä muihin ihmisiin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Voin auttaa muokkaamaan sosiaalista ympäristöäni ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Haluan olla tarpeellinen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Huomautukset 

 
 

	

 

0 = ei osallistunut/tarvittu; 1 = hyödyllinen ➞ 6 = ei auta ollenkaan 00  11  22  33  44  55  66  

MMiitteenn  aarrvviiooii tt   ttaarr jjoouukksseenn  tt iieeddoonn  jjaa  ttuueenn  ssuuhhtteeeenn?? 

Esittelyseminaari ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kokemustenvaihtokokousten erityisesityksiä ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

EvolYou-tiimin tuki ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

EvolYou infomateriaalia ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

Mitä pitäisi muuttaa? 

 

	

	

 

1 = suurin haaste, 2 = toinen, ➞ jne. Järjestä haasteet numeroimalla laatikot.  

MMiittkkää  ooll iivvaatt  mmeennttoorrooiinntt iikkaauuddeenn  ssuuuurriimmmmaatt  hhaaaasstteeeett?? 

Ei esityksiä, peruutukset lyhyellä varoitusajalla, vain harvat tapaamiset ☐	

Epätäsmällisyys ☐	

Ei kiinnostusta, ei motivaatiota ☐	

Epäasiallista käytöstä ☐	

Kielimuuri/ymmärrysongelmat ☐	

Kulttuuriero ☐ 

Mentorointia ei arvosteta ☐	

Huomion puute ☐	
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Pettymys rehellisyyden ja luottamuksen suhteen ☐	

Tahdon puute ☐	

Oma fyysinen uupumus mentoroitavan taustan takia ☐	

Epäluotettavuus ☐	

Muuta 
 
 

	

Ei vaikeuksia ☐	

 

1 = täysin tyytyväinen ➞ 6 = ei lainkaan tyytyväinen 11  22  33  44  55  66  

KKuuiinnkkaa  ttyyyyttyyvvääiinneenn  ooll ii tt   yyhhtteeiissttyyööhhöönn  EEvvoollYYoouunn  ppääääkkoonnttttoorr iinn  kkaannssssaa  ll ii ii tt ttyyeenn  [[……]]?? 

Mentorointiprosessiin valmistautuminen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Saatavuus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ystävällisyys ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Reaktion nopeus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tuki mentorointiprosessin aikana ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mihin olit tyytymätön? 

 
 

	

 

1 = erittäin epätodennäköistä ➞ 10 = erittäin todennäköistä 11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  

SSuuoossii tt tteelleettkkoo  yyssttäävviiää  ttooiimmiimmaaaann  EEvvoollYYoouu--mmeennttoorr iinnaa?? 

Kyllä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ei ☐	

 

MMuuuutt  kkoommmmeenntt ii tt ..   MMiittää  hhaalluuaaiissii tt   kkeerrttooaa  mmeeii ll llee  ll iissääkkssii??  

 
 

	

 

Paljon kiitoksia! 
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LLii ii ttee  55..  KKyysseellyylloommaakkee  mmeennttoorrooii ttaavvii ll llee  

MMiitteenn  ooppii tt   EEvvoollYYoouussttaa??  

Perhe, ystävät, tuttavat ☐	

Ammattikoulu ☐	

Koulutusyritys/työnantaja ☐	

Työn valmistelutoimenpide ☐	

Kauppakamari ☐	

Työvoimatoimisto ☐ 

Juliste, esite, lehtinen ☐	

Internet ☐	

Muuta 
 

	

 

KKuuiinnkkaa  uusseeiinn  kkuuuukkaauuddeessssaa  oolleett  ttaavvaannnnuutt  EEvvoollYYoouu--mmeennttoorr iissii??  

1-2 ☐	

3-4 ☐ 

5-8 ☐	

Enemmän kuin 8 ☐	

 

MMiitteenn  mmeennttoorr iissii   aauuttttooii   ssiinnuuaa??  

Päätös ammattikoulutuksesta ☐	

Ammattikoulun oppituntien sisältö ☐	

Kokeisiin valmistautuminen ☐	

Lisää motivaatiota oppia ☐	

Kielen parantaminen ☐	

Käytännön kykyjä/työ ☐ 

Ristiriidat koulutusyrityksessä ☐	

Koulutusyhtiön vaihto ☐	

Keskustelua henkilökohtaisista ongelmista ☐	

Itseni organisointi ☐	

Muuta 
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0 = En ole pyytänyt 
1 = Täysin samaa mieltä 
2 = Osittain samaa mieltä 
3 = En ole osittain samaa mieltä 
4 = En ole ollenkaan samaa mieltä  00  11  22  33  44  

KKoouulluuttuussttuukkii   oonn  eeddiissttäännyytt  sseeuurraaaavvaaaa::  

Löytyi oikea työpaikka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Parempia tuloksia ammattikoulussa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Onnistunut koe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Koulutus jatkui ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Parantunut kieli ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Parantuneet käytännön kyvyt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Konflikteistä selviytyminen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Löytyi uusi harjoittelutyö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Henkilökohtaiset ongelmat vähenivät ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Parantuneet päivärutiinit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Muuta 

 

	

 

1 = Täysin samaa mieltä 
2 = Osittain samaa mieltä 
3 = En ole osittain samaa mieltä 
4 = En ole ollenkaan samaa mieltä  11  22  33  44  

MMeennttoorr iinnii…… 

Antoi minulle aikaa ☐ ☐ ☐ ☐ 

Työnsi minut eteenpäin ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tuki itseluottamustani ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oli aina olemassa minua varten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aina kuunteli minua ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oli hyvä roolimalli ☐ ☐ ☐ ☐ 

Otti minut vakavasti ☐ ☐ ☐ ☐ 

Muuta 
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0 = En ole pyytänyt 
1 = Täysin samaa mieltä 
2 = Osittain samaa mieltä 
3 = En ole osittain samaa mieltä 
4 = En ole ollenkaan samaa mieltä  00  11  22  33  44  

MMiittää  ssaaaavvuutt ii tt?? 

Tilanne koulutusyrityksen on parantunut ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kehityin ammattikoulussa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Olen suorittanut koulutukseni onnistuneesti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Olen löytänyt uuden oppisopimuskoulutuksen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En jättänyt harjoittelua kesken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Muuta 
 

	

 

MMiittää  mmuuuuttaa  hhaalluuaaiissii tt   kkeerrttooaa  mmeeii ll llee  EEvvoollYYoouunn  yykkssii llööll ll iisseessttää  
mmeennttoorrooiinntt iipprroosseessssiissttaa??  

 
 
 

	

 

MMiittää  tt iieeddoottuussvvääll iinneeii ttää  ttuull iissii   kkääyyttttääää  ooppppiissooppiimmuussooppppii llaaiiddeenn  tteekkeemmäääänn  
tt iieeddoossttooiisseekkssii   EEvvoollYYoouussttaa??  

Internet ☐	

Facebook ☐	

Twitter ☐	

YouTube ☐	

Juliste ☐	

Radio ☐ 

Sanomalehti ☐	

Muu 
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1 = erittäin epätodennäköistä ➞ 10 = erittäin todennäköistä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suositteletko EvolYouta ystävillesi, jos heillä on ongelmia ammatillisessa koulutuksessa? 

Kyllä ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ei ☐	

 

MMuuiittaa  kkoommmmeenntttteejjaa..  MMiittää  hhaalluuaaiissii tt   kkeerrttooaa  mmeeii ll llee  ll iissääkkssii??  

 
 
 

	

 

Suuri kiitos osallistumisestasi! 
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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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