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Havaintoja opiskelijoiden 
työelämävalmiuksista 
mentoroinnin näkökulmasta

Mira Lehti 
Kehittämisasiantuntija

mira.lehti(a)utu.fi, 040 524 9178 

Mentorointi-
villitys?

HS 22.3.2019: 

”Työelämän valtasi villitys, 
jonka jokainen pitkään töitä 
tehnyt osaa – sen pohja on 
hyväntahtoisuudessa.” 
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• Monialainen mentorointiohjelma
• Avoin kaikkien alojen opiskelijoille
• Suositellaan opintojen loppuvaiheessa oleville
• Vakiintunut toimintamuoto: meneillään jo 16. vuosi
• Ohjelmaan osallistuu vuosittain n. 40-60 mentoriparia

• Haku mentorointiohjelmaan vuosittain 
• Jokainen mentori etsitään opiskelijan hakemuksessa esittämien 

toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.
• Mentorit ovat yliopiston alumneja, jotka toimivat vapaaehtoisina.

Turun yliopiston mentorointiohjelma
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• Osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa osaava ja 
kokenut asiantuntija (mentori) antaa neuvontaa, ohjausta ja 
tukea kehittymishaluiselle ja –kykyiselle henkilölle (aktori)

• Tasavertaista, tavoitteellista ja luottamuksellista keskustelua 
ja vuorovaikutusta

• Kokemusten, havaintojen, asenteiden ja tietämyksen vaihtoa: 
keskustelujen avulla muodostuu käsitys tiedoista, taidoista ja 
valmiuksista, joita alan eri tehtävissä edellytetään

Mitä mentorointi on?

• Mentoroinnin keskeisin työmuoto on luottamuksellinen 
parikeskustelu

• Mentoriparien kahdenkeskisissä keskusteluissa jutellaan mm. 
• mentorin työstä ja tehtäväkentästä, alan erilaisista 

uramahdollisuuksista, mentorin uran eri vaiheista ja valinnoista
• aktorin kiinnostuksen kohteista, toiveista, tavoitteista ja 

unelmista, mutta myös peloista ja epävarmuudesta
• aktorin osaamisesta, vahvuuksista ja kehittymiskohteista

• Muita toimintatapoja: työpaikkavierailut, kollegatapaamiset, 
ammatilliset tapahtumat, informaatiohaastattelu jne.

Mentorointi käytännössä
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Mentoroinnin tavoitteet
Opiskelijoiden

• työelämävalmiuksien ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen

• työelämään siirtymisen tukeminen

• työelämäverkostojen vahvistaminen

Työelämäyhteistyön kautta

• Yliopisto saa palautetta ja työelämänäkökulmia

• Ylläpidetään ja vahvistetaan alumnien yhteyttä yliopiston

• Rakennetaan pitkäaikaisia kumppanuuksia

• Tavoitteellisuutta
• Mentorointi perustuu opiskelijan asettamiin tavoitteisiin

• Aktiivisuutta
• Oma halu ja kiinnostus itsensä kehittämiseen

• Rohkeutta ja avoimuutta
• Uskallus omien tietojen, taitojen ja kontaktien hyödyntämiseen
• Avoimuus uusille näkökulmille ja uuden oppimiselle

• Kykyä keskustella
• Vuorovaikutus kokeneen asiantuntijan kanssa
• Omien toiveiden esiin tuominen

• Kykyä oman osaamisen ja toiminnan arviointiin
• Palautteen vastaanottaminen

Mitä opiskelijalta edellytetään?
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• Kiinnostuneen keskustelukumppanin

• Realistisen kuvan omista sekä työelämässä tarvittavista tiedoista, 
taidoista ja valmiuksista

• Tietoa erilaisista työmahdollisuuksista

• Vinkkejä oman tulevaisuuden suunnitteluun ja työnhakuun

• Vahvistusta omalle identiteetille ja ammatilliselle itsetunnolle

• Innostusta itsensä kehittämiseen

• Vuorovaikutusvalmiuksia

• Motivaatiota opintojen loppuun saattamiseen

• Verkostoja työelämään

Mitä opiskelija saa?

Aktorin
kokemus

"Mentoroinnin kautta tunnistin 
omat vahvuuteni ja sain 
selkeämmän käsityksen siitä, 
minkälaista työtä haluan 
tulevaisuudessa tehdä." 
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Opiskelijan työelämävalmiudet
• Oman alan asiantuntijuus

• Yleiset työelämätaidot
• Ongelmanratkaisutaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 

yhteistyötaidot jne.

Mentorointi vahvistaa

• Itsetuntemusta 
• Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen

• Käsitystä oppimis- ja uusiutumiskyvystä työuran aikana
• Keskeneräisyyden hyväksyminen

Mentorin ammatillinen kasvu
• Myös mentorit kokevat mentoroinnin itseään kehittävänä

• Mentorina toimiminen tuki mentorin ammatillista kasvua ja 
ammatillisen identiteetin kehittymistä

• Nuorten näkökulmat avarsivat mentorien ajatusmaailmaa ja 
helpottivat nuorten kohtaamista työelämässä

• Vuorovaikutustaidot kehittyivät ja itsetuntemus lisääntyi 
• Tietoisuus omasta urasta ja osaamisesta kasvoi
• Inspiraatio ja rohkeus muuttaa omaa toimintaa työelämässä

Lähde: Lamminen 2019: Mentorien kokemuksia ammatillisesta kasvusta 
Turun yliopiston mentorointiohjelmassa.



9.10.2019

7

Mentorin 
puheenvuoro

Blogi: Vastuullista 
työminän tuuletusta

Rohkaise, tue ja kannusta 
–

Ryhdy mentoriksi 
opiskelijalle!

Ilmoittaudu mentoriksi: 
utu.fi/mentorointi
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KIITOS!


