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KURSSIN KUVAUS 
 

 

 

      

Kurssin nimi: Mentoroinnin erikoistaitojen ja menettelytapojen 

koulutus 

Kurssin koodi: Mentorin taitojen TRUST ME -kehittämishanke 

Opetustuntien määrä:  2 520 minuuttia 

Edellytykset: Alempi korkeakoulututkinto liikealalla tai muu tutkinto ja 

vähintään kahden vuoden merkityksellinen kokemus 

 

 

Tavoitteet ja päämäärät 

Kurssin tavoitteena on kehittää tulevaisuuden liiketoiminnan mentorien kovia ja pehmeitä 

taitoja. Kovien taitojen koulutuksen tavoitteena on kehittää liiketoimintataitoja ja 

pehmeiden taitojen koulutuksessa keskitytään sellaisten taitojen parantamiseen, jotka 

ovat tarpeellisia mentorointisuhteen luomiselle ja jatkamiselle.  

Kurssi on tarkoitettu ammattilaisille, joilla on vahva taloudellinen tausta ja/tai 

merkityksellistä kokemusta liiketoiminnasta ja jotka haluavat jatkaa ammattiuraansa 

liiketoiminnan mentoreina. Kurssin tärkein päämäärä on kehittää ja tuoda esiin tulevien 

mentoreiden taitoja, jotka ovat välttämättömiä tuen tarjoamiselle pk-yritysten omistajille ja 

johtajille liiketoiminnan tavoitteiden määrittämisessä ja saavuttamisessa, 

mahdollisuuksien hyödyntämisessä, mentoroitavan auttamisessa kehittymään 

hyödyntämällä omia vahvuuksiaan sekä omien kehittämisalueiden tunnistamisessa. 

Tietämyksen siirron lisäksi kurssin tavoitteena on kehittää itsetutkiskelutaitoja, jotka 

helpottavat jatkuvaa oppimista.  

Kurssin sisäinen rakenne noudattaa mentorointiprosessin logiikkaa ja oppimistulokset 

perustuvat TRUST ME -hankkeen puitteissa kehitettyihin Mentor Competency 

Frameworkiin ja Skill Cardiin, joilla varmistetaan merkityksellisten taitokokonaisuuksien 

kehittäminen.  
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Pääsykriteerit ja arviointimenetelmät 

Kurssi on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat jatkaa ammattiuraansa liiketoiminnan 

mentoreina. Menestyksekkäälle mentorina toimimiselle on kaksi äärimmäisen tärkeää 

perusedellytystä. Kurssiin osallistujalla on oltava merkityksellistä liiketoimintaan liittyvää 

tietämystä ja/tai kokemusta. Hakijoiden tietämyksen ja taitojen lähtötaso kartoitetaan 

ansioluettelon tarkastuksen ja hakemukseen kuuluvan kyselylomakkeen avulla. 

Ansioluettelon tarkastuksessa keskitytään aikaisempaan tutkintoon ja työkokemukseen, 

erityisesti konsultoinnin, valmennuksen ja muiden tukitoimintojen alalla. Lähtötason 

arviointityökalun (kyselylomake) avulla on myös mahdollista selvittää alustavasti 

hakijoiden olemassa oleva taitopohja, ja sen perusteella määrittää heille paras 

mahdollinen oppimispolku, mukaan lukien itsearviointi ja omien 

(mentorin/mentoroitavien) valmiuksien tunnistaminen. 

Toinen tärkeä näkökohta lähtötason arviointiprosessissa on hakijoiden asenne 

liiketoiminnan mentorina toimimiseen. Heidän suhtautumistaan seurataan 

henkilökohtaisissa haastatteluissa. Haastatteluissa keskitytään hakijan motivaatioon ja 

urasuunnitelmiin.  

 

 

Oppimistulokset, taidot 

Seuraavat taidot voidaan saavuttaa suorittamalla kurssi hyväksytysti: 

 

Pehmeät taidot 

 

Taidot 

Itsetietoisuus ja 

käyttäytymistietoisuus (muiden 

ymmärtäminen) 

 Käytettävissä olo ja ymmärtäminen 

autettaessa mentoroitavaa selviytymään  

 Oman käyttäytymisen hallinta 

 Empatian osoittaminen ilman, että asiasta 

tulee henkilökohtaista 

Liiketoiminnallinen/ammatillinen 

tilannetaju ja 

suhteellisuudentaju 

 Strateginen ajattelu, liiketoiminnan 

kehittäminen 

 Kokonaisvaltainen näkemys ja kokemus 

yrittäjyydestä ja sen laajemmasta 

(sosiaalisesta, ekonomisesta) yhteydestä 

Viestintä ja käsitteellinen 

mallinnus 
 Kyky luoda luottamuksellinen 

viestintäilmapiiri 

 Aktiivinen kuunteleminen 

 Kyky väitellä analyyttisesti 

 Tehokas kyseleminen 

 Sanattoman viestinnän hyödyntäminen 

Sitoutuminen omaan oppimiseen 

ja kiinnostuu auttaa muita 

oppimaan 

 Kyky havaita mentoroitavan tarve/haaste 

 Todellisuustesti 

 Valmiudet tiedon ja kokemuksen siirtoon 
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 Oppimisen helpottaminen ja oppimistulosten 

arvioiminen 

 Mentoroitavien inspiroiminen ja 

motivoiminen oppimiseen 

Suhteiden hoitaminen ja selvyys 

tavoitteesta 
 Ihmisten motivaation/vaikuttimien 

ymmärtäminen 

 Hankeperusteiden ajattelu 

 Rakentavan palautteen antaminen ja 

saaminen 

 Ideoiden muodostaminen kirjallisessa ja 

suullisessa viestinnässä merkityksellisellä 

tavalla 

 Kyky luoda ja ylläpitää raporttia 

mentoroitavan tarpeiden perusteella 

 Vaativa johtajuus (mukautuvuuden ja 

luovuuden edistäminen, itsenäinen 

järjestäytyminen ja epätasapainon hallinta) 

Kovat taidot 

 

Taidot 

Markkinatilanne ja kysyntä 

(taloustiede) 
 Budjetoinnin ja yrityksen johtamisen 

taloudellisten tunnuslukujen merkityksen 

ymmärtäminen 

 Kyky tehdä arviointeja, ja tulosten ja 

vaikutusten ymmärtäminen 

 Järjestelmäajattelun ymmärtäminen 

 

Tuotanto ja kulut  Erilaisten kulurakenteiden oppiminen ja 

kulubudjetoinnin tärkeyden ymmärtäminen 

 Muuttuvien ja kiinteiden kulujen, 

tuotantokulujen ja toistuvien kulujen 

tunnistaminen 

 Tuotannon tunnuslukujen analysointi  

Investointi  Investoinnin taloudellisten vaikutusten 

ymmärtäminen budjetoinnissa 

Tutkimus ja kehittäminen  Tutkimuksen ja kehittämisen merkityksen 

ymmärtäminen ja mahdollinen strategia sitä 

varten 

 Tuoteinnovoinnin prosessin ja innovointisalkun 

tärkeimpien osien ymmärtäminen 

Markkinointi  Markkinointistrategian osien ymmärtäminen 

 Yrityksen markkinointitarpeiden arvioiminen 

 Erilaisten markkinointityökalujen 

ymmärtäminen 
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 Markkinoinnin vaikutus rahoitusbudjettiin 

Logistiikka  Logistiikan roolin ymmärtäminen 

liiketoiminnassa 

 Logistiikan prosessien tunteminen  

 Yleisimpien toimitusketjutyökalujen 

tunnistaminen ja ymmärtäminen 

 Logistiikkapalvelujen roolin ja valintaprosessin 

ymmärtäminen 

Rahatalous ja budjetti  Kyky määrittää yrityksen paras mahdollinen 

rahoitus- ja pääomarakenne 

 Erilaisten rahoituslähteiden kulujen 

laskeminen 

Arvoketjun hallinta ja strategia  Arvoketjuun perustuvan toimintamallin ja 

periaatteiden ymmärtäminen 

 Liiketoimintamallin arvioiminen BMC:n avulla 

Henkilöstötoiminnot ja liike-

elämän etiikka koulutusosioittain 

 Henkilöstöresurssien hallinnan määrittäminen 

ja henkilöstötoimintojen tunnistaminen 

 Henkilöstöresurssien hallinnan ymmärtäminen 

strategisesta näkökulmasta 

 Eron tekeminen toimenkuvan, 

tehtävänkuvauksen ja tehtävän vaativuuden 

arvioinnin välillä 

 Henkilöstöresurssien kehittämisen roolin 

arvioiminen ja keskusteleminen siitä, miksi 

strateginen toimintamalli on tärkeä 

Mentorointiprosessi  Mentorointiprosessin vaiheiden ymmärtäminen 

 Mentorointisuhteen kehittymisen 

tunnistaminen mentorointiprosessin vaiheiden 

kautta 

 Erilaisten tilanteiden hallinta asianmukaisella 

tavalla suhteen ylläpitämiseksi ja tavoitteen 

saavuttamiseksi 

 

 

Kurssin kuvaus 

Kurssi muodostuu kahdesta perusmoduulista. Ensimmäisen moduulin tavoitteena on 

pehmeiden taitojen kehittäminen ja toisessa moduulissa keskitytään kovien taitojen 

vahvistamiseen. Molemmat osat on jaettu pienempiin temaattisiin ja logiikaltaan 

johdonmukaisiin yksikköihin. 

 

Pehmeiden taitojen kehittäminen 

Pehmeiden taitojen moduulin logiikka on mentorointiprosessin mukainen, ja moduuli 

koostuu neljästä temaattisesta osasta.  
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I. Valmisteluvaihe 

Tämän vaiheen tavoitteena on antaa osallistujille lyhyt johdatus mentorointisuhteeseen 

valmistautumiseen. Se sisältää erilaisia toimia, joiden tavoitteena on opettaa 

merkityksellisiä menetelmiä sekä muokata tulevien mentorien asenteita. Tämän vaiheen 

harjoitukset koskevat kuuntelu-, ymmärtämis- ja reagointitaitojen, kriittisen ajattelutaidon, 

tiedonhakutaitojen ja asiakaspalvelutaitojen kehittämistä. Vaiheen toisena tavoitteena on 

parantaa valmiuksia strategisen näkökulman muodostamiseen, tehokkaalta mentorilta 

edellytettyjen yksilöllisten ominaisuuksien tunnistamiseen, toiminnallisten, teknisten ja 

organisatoristen taitojen ylläpitämiseen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden 

vahvistamiseen.  

 

II. Neuvotteleminen ja sopimus 

Toinen vaihe on omistettu toiminnoille, joiden tavoitteena on saada aikaan sopimus 

mentorin ja mentoroitavan välille. Vaiheessa opetetut työkalut ja menetelmät koskevat 

erilaisia näkökohtia, jotka liittyvät psykologisen ja ammatillisen suhteen rakentamiseen 

mentorin ja mentoroitavan välille. Vaihe sisältää harjoituksia, joista tuleva mentori saa 

tukea mentorointiprosessin puitteiden määrittämiseen ja suunnittelemiseen. Harjoitusten 

kattamia alueita ovat muun muassa luottamuksen rakentaminen, asiakkaan tarpeiden 

tunnistaminen, tavoitteen selkiyttäminen ja konfliktien hallinta. Lisäksi opetukseen kuuluu 

erityisten viestintätaitojen, kuten kuuntelemisen, palautteen antamisen ja tehokkaan 

kyselemisen kehittäminen.  

 

III. Mentoritoiminnan helpottaminen 

Kolmas vaihe sisältää tekniikkoja ja menetelmiä, joiden avulla mentorit voivat muodostaa 

suhteen ja ylläpitää sitä. Tästä syystä etualalla ovat keskustelu- ja vuorovaikutustaidot, 

itsetehostus ja prosessin arviointi, mutta vaihe sisältää myös harjoituksia, joiden 

tarkoituksena on kehittää kykyä vastata pysyvästi mentorin rooliin prosessissa.  

 

IV. Mentorointiprosessin päättäminen 

Mentoroinnin päättäminen on haastava tehtävä sekä mentorille että mentoroitavalle. 

Vaiheen tavoitteena on parantaa mentorin valmiuksia päättää prosessi tehokkaasti. Tässä 

vaiheessa pohdiskelu, itsetutkiskelu, suoriutumisen arviointi ja oppimisprosessin arviointi 

ovat pehmeiden taitojen koulutuksen harjoitusten keskiössä.  

 

Kovien taitojen kehittäminen 

Kovien taitojen moduulin tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys eri liiketoiminta-alueilla 

osallistujien aikaisemman osaamisen ja kokemuksen mukaan. Moduuli sisältää 

liiketoiminta-alueet, jotka ovat merkityksellisiä mentoroinnin toiminnoille, muun muassa 

rahoitus, kustannusanalyysi, henkilöstöresurssien hallinta ja myynti ja markkinointi. Tässä 

moduulissa tapahtuvan tiedonsiirron tavoitteena ei ole luoda yritysasiantuntijoita vaan 

tukea tulevia mentoreita niin, että he saavat tietoa, taitoja ja valmiuksia, jotka ovat 

välttämättömiä asiakkaiden (mentoroitavien) todellisten tarpeiden havaitsemiseksi ja 

analysoimiseksi, heidän liiketoimintatavoitteiden määrittämiseksi ja kehittymis- ja 

kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi.  
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Menetelmät 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi käytössä on sekalaisia 

koulutusmenetelmiä. Kurssi perustuu henkilökohtaisten oppituntien ja e-

opetusmenetelmien yhdistelmään. Henkilökohtaiset oppitunnit ovat toimintaan 

suuntautuvia ja ongelmaan keskittyviä, ja näin varmistetaan kokemusperusteisen 

oppimisen mahdollisuus. Tapaustutkimukset, roolileikit ja monimuotoiset 

koulutusharjoitukset ovat sekä pehmeiden että kovien taitojen kehittämistoimintojen 

perusta. Kovien taitojen osalta suoraa opetusta käytetään myös osallistujien auttamiseen 

siinä, että he ymmärtävät paremmin merkityksellisiä liiketoiminnan ongelmia. 

Opetuksellista innovaatiota, yrityssimulaatiopeliä, käytetään kovien taitojen kehittämiseen 

asettamalla osallistuja konkreettiseen tilanteeseen ja määrittämällä kehys, jonka 

puitteissa ryhmätyö, yhteinen päätöksenteko, konfliktien hallinta jne. on hoidettava. Kaikki 

nämä henkilökohtaiset harjoitukset sisältävät e-opetusmateriaaleja, joiden tavoitteena on 

antaa tietoa koulutusmateriaalien teoreettisista perusteista ja jättää tilaa pohdiskelulle. 

 

 

Kurssin aikataulu 

Oppitunnit 

 

Aihe 

 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

(ennen kurssin 

aloittamista) 

Johdatus mentorointiin 

Tekninen valmistautuminen CESIM-simulaatiopeliin 

Oppituntipäivä 

0. 

Johdatus kurssiin (4 oppituntia):  

 Alkulämmittely 

 Tekniset tiedot 

Johdatus CESIM-peliin (4 oppituntia): 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

(1 viikko) 

Kovien taitojen e-opintomoduulit: 

 Markkinatilanne ja kysyntä (taloustiede) 

 Tuotanto ja kulut  

 Investointi 

 Tutkimus ja kehittäminen 

CESIM-pelin 1. kierros 

Oppituntipäivä 

1. 

Kovien taitojen moduuli (8 oppituntia): 

 Markkinatilanne ja kysyntä (taloustiede) 

 Tuotanto ja kulut  

 Investointi 

 Tutkimus ja kehittäminen 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

Kovien taitojen e-opintomoduulit: 

 Markkinointi 

 Logistiikka 
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(1 viikko)  Rahatalous ja budjetti 

 Arvoketjun hallinta ja strategia 

CESIM-pelin 2. kierros 

Oppituntipäivä 

2. 

Kovien taitojen moduuli (8 oppituntia): 

 Markkinointi 

 Logistiikka 

 Rahatalous ja budjetti 

 Arvoketjun hallinta ja strategia 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

(1 viikko) 

Kovien taitojen e-opintomoduulit: 

 Henkilöstötoiminnot ja liike-elämän etiikka koulutusosioittain 

 Mentorointiprosessi 

CESIM-pelin 3. kierros 

Oppituntipäivä 

3.  

Kovien taitojen moduuli (4 oppituntia): 

 Henkilöstötoiminnot ja liike-elämän etiikka koulutusosioittain 

 Mentorointiprosessi 

Pehmeiden taitojen moduuli (4 oppituntia):  

 Alkulämmittely ja mentorin valmiudet 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

(1 viikko) 

Pehmeiden taitojen e-opintomoduulit: 

 Persoonallisuustyypit 

 Viestintä 

CESIM-pelin 4. kierros 

Oppituntipäivä 

4.  

Pehmeiden taitojen moduuli (8 oppituntia): 

 Mentorointiprosessiin valmistautuminen 

 Luottamuksen rakentaminen 

Oppituntipäivä 

5. 

Pehmeiden taitojen moduuli (8 oppituntia): 

 Viestintä, persoonallisuustyypit, konfliktien ratkaiseminen 

 Oman aseman (ja motivaatioiden) ymmärtäminen 

Yksilökohtainen 

oppiminen 

(1 viikko) 

Pehmeiden taitojen e-opintomoduulit: 

 Konfliktien hallinta 

 Oppimistavat 

CESIM-pelin 5. kierros ja päättöarviointi 

Oppituntipäivä 

6.  

Pehmeiden taitojen moduuli (8 oppituntia): 

 Mentorointimallit ja -harjoitukset 

Oppituntipäivä 

7. 

Pehmeät taidot (4 oppituntia): 

 Mentorointiprosessin päättäminen 

Kurssin päättäminen ja arviointi (4 oppituntia) 
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Arviointi ja arvostelu 

Arviointi on koulutusprosessin keskeinen osa, sillä sen tavoitteena on antaa tuleville 

mentoreille käytännön työkalut omaan harkintaan perustuvaan oppimiseen. 

Arviointityökalut on tarkoitettu yksilökohtaisen kehittymisen mittaamiseen koko 

koulutusprosessin läpi. Tämä toteutetaan seuraavien keinojen avulla:  

Oppimispäiväkirja: Oppimispäiväkirja on muistiinpanojen, havainnointien, ajatusten ja 

muiden merkityksellisten materiaalien kokoelma, joka on koottu tietyllä ajanjaksolla ja joka 

voi olla opintojakson tulos. Sen tarkoituksena on edistää osallistujan oppimista 

kirjoittamalla ja ajattelemalla oppimiskokemuksiaan. Oppimispäiväkirja on yksilöllinen ja 

kuvastaa kunkin osallistujan persoonaa, mieltymyksiä ja kokemuksia. 

Itsearvioinnin kyselylomake 

Vertaisarvioinnin kyselylomake 
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Koulutussuunnitelma 

 

Koulutussuunnitelma 

Koulutuksen osat Henkilökohtainen E-opinnot CESIM-simulaatiopeli Muu 

Kokonais

aika 

Päivää / viikkoa 

Pehmeät 

taidot aika Kovat taidot 

aik

a 

Pehmeät 

taidot aika Kovat taidot 

aik

a   aika Ylimääräinen aika (tuntia) 

Johdatus mentorointiin             Kovat taidot 4         4 

Oppituntipäivä 0                 

Johdanto / 

esikierros 4 

Johdanto / 

alkulämmittely 4 8 

Yksilökohtainen viikko 1 (e-opinnot)             Kovat taidot 16 1. kierros 2     18 

Oppituntipäivä 1     Kovat taidot 8                 8 

Yksilökohtainen viikko 2 (e-opinnot)             Kovat taidot 16 2. kierros 2     18 

Oppituntipäivä 2     Kovat taidot 8                 8 

Yksilökohtainen viikko 3 (e-opinnot)             Kovat taidot 8 3. kierros 2     10 

Oppituntipäivä 3 

Pehmeät 

taidot 4 Kovat taidot 4                 8 

Yksilökohtainen viikko 4 (e-opinnot)         

Pehmeät 

taidot 4     4. kierros 2     6 

Oppituntipäivä 4 

Pehmeät 

taidot 8                     8 

Oppituntipäivä 5 

Pehmeät 

taidot 8                     8 

Yksilökohtainen viikko 5 (e-opinnot)         

Pehmeät 

taidot 4     5. kierros ja lopetus 4     8 

Oppituntipäivä 6 

Pehmeät 

taidot 8                     8 

Oppituntipäivä 7 

Pehmeät 

taidot 4                 Lopetus / arviointi 4 8 

Kokonaisaika   32   20   8   44   16   8 128 
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Kovat taidot 80 Pehmeät taidot 40 

Henkilökohtainen 

yhteensä 52 

E-opinnot yhteensä (+ 

CESIM) 68 

Henkilökohtainen 

25 

% Henkilökohtainen 

80 

%  

43 

%  

57 

% 

E-opinnot (+ CESIM) 

75 

% E-opinnot 

20 

%     
 

 

Koulutussuunnitelma – Aiheet 

Koulutuksen osat 
Pehmeät taidot Kovat taidot Simulaatiopeli (kovat taidot) ja muut 

Kokonais

aika 

Päivää / viikkoa (tuntia) 

Johdatus mentorointiin  Johdatus mentorointiin  4 

Oppituntipäivä 0   
Johdanto / 

alkulämmittely 

Johdanto / CESIM-pelin 

esikierros 
8 

Yksilökohtainen viikko 1 (e-

opinnot) 
 

Markkinatilanne ja kysyntä 

Tuotanto ja kulut  

Investointi 

Tutkimus ja kehittäminen 

CESIM-pelin 1. kierros 18 

Oppituntipäivä 1   8 

Yksilökohtainen viikko 2 (e-

opinnot) 
 

Markkinointi 

Logistiikka 

Rahoitus ja budjetti 

Arvoketjun hallinta ja strategia 

CESIM-pelin 2. kierros 18 

Oppituntipäivä 2   8 

Yksilökohtainen viikko 3 (e-

opinnot) 
 Henkilöstöresurssit ja liike-elämän 

etiikka 

Mentorointiprosessi 

CESIM-pelin 3. kierros 10 

Oppituntipäivä 3 
Alkulämmittely 

Mentorin valmiudet 
 8 

Yksilökohtainen viikko 4 (e-

opinnot) 

Persoonallisuustyypit 

Viestintä 
 CESIM-pelin 4. kierros 6 
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Oppituntipäivä 4 

Mentorointiprosessiin 

valmistautuminen 

Luottamuksen rakentaminen 

  8 

Oppituntipäivä 5 

Viestintä, persoonallisuustyypit, 

konfliktien ratkaiseminen  

Oman aseman (ja motivaatioiden) 

ymmärtäminen 

  8 

Yksilökohtainen viikko 5 (e-

opinnot) 

Konfliktien hallinta 

Oppimistavat 
 CESIM-pelin 5. kierros ja lopetus 8 

Oppituntipäivä 6 Mentorointimallit ja -harjoitukset   8 

Oppituntipäivä 7 Mentorointiprosessin päättäminen  Lopetus / arviointi 8 

Kokonaisaika 128 
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