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LÄHTÖTASON ARVIOINTI 

 

Tulevilla koulutuksilla on kaksi kohderyhmää: 

 Akateemisen sektorin toimijat 

 Yrittäjät ja muut liike-elämän toimijat 

Moduulissa 1 määritellään koulutukseen osallistuvilta edellytettävä lähtötaso eli se, 

millaisia tietoja ja kompetensseja heiltä vaaditaan. Perusvaatimukset suhteutetaan 

tavoitetasoon, ja niitä määriteltäessä huomioidaan myös Moduulien 2 ja 3 sisältö ja 

laajuus. 

Tämän arviointityökalun tarkoituksena on auttaa hankekumppaneita selvittämään 

koulutusohjelmaan hakevien tieto- ja kompetenssitaso.  

Rekrytointivaiheessa hakijoille kerrotaan koulutuksesta ja osallistumisedellytyksistä. 

Hakuohjeet annetaan hakuilmoituksessa. Hakijoita pyydetään toimittamaan CV ja 

täyttämään hakulomake. Esivalinnan läpäisseet hakijat kutsutaan kasvokkain 

toteutettavaan haastatteluun tai videohaastatteluun. 
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Lähtötason arviointimenettely 

 

1. CV 

 

Koulutettavien esivalinta tehdään CV:ssä annettujen tietojen perusteella. Apuna 

käytetään arviointityökalua, joka määrittää valintakriteerit (lähinnä muodolliset, 

esimerkiksi koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät kriteerit). 

Hakijoiden tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

A. Vähimmäiskriteerit 

1. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja vuosi yrityskokemusta 

tai 

2. Kandidaatin tutkinto muulla alalla ja vähintään 3–5 vuotta yrityskokemusta 

B. Muut arviointikriteerit (kustakin kriteeristä annetaan hakijalle 1–5 pistettä. 

Kokonaispisteet saadaan laskemalla yhteen kaikki CV-pisteet.) 

1. … vuoden konsultointikokemus (rahoitus, laskentatoimi, tuotanto, lakiasiat, 

toimitusketju, henkilöstöhallinto jne.) 

2. Kokemus PK-yrityksistä 

o omistajana ... vuotta 

o osakkeenomistajana ... vuotta 

o toiminut perheyrityksessä, tarkemmat tiedot: 

................................................................................................. 

3. Konsultointiin/mentorointiin/johtamiseen liittyvät muodolliset tai epämuodolliset 

koulutukset/kurssit/kehitysohjelmat 
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2. Hakulomake 

 

Hakulomakkeen tarkoituksena on kartoittaa, millaiset tiedot hakijalla on liiketoiminnan 

eri osa-alueista. Itsearviointiin perustuvilla kysymyksillä selvitetään, onko hakijalla 

mentorilta vaadittavia kovia ja pehmeitä taitoja.  

 

A. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miksi haluat mukaan mentorointiohjelmaan? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mikä on mentorin rooli mentorointiprosessissa? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Millaisen odotat harjoittelijan roolin olevan tässä mentorointiohjelmassa? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Kerro kokemuksestasi seuraavilla osa-alueilla: 

 

 

Liiketoimintaympäristön 

analysointi 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Liiketoimintastrategiat 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Taloushallinto 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Investoinnit 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Henkilöstöhallinto 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Markkinointi 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Logistiikka 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Arvoketju 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Innovaatiotoiminta 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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3. Haastattelu 

 

Arvioinnin viimeinen vaihe on henkilökohtainen haastattelu (kasvokkain haastattelu, 

verkkohaastattelu tai puhelinhaastattelu). 

Haastattelun tarkoituksena on selvittää hakijan motivoituneisuutta ja asenteita. 

Haastattelun alussa haastattelija kertoo lyhyesti itsestään ja puhelin-/verkkohaastattelun 

tarkoituksesta. 

1. Kerro lyhyesti itsestäsi ja ammatillisesta kokemuksestasi. 

2. Miksi haluat mukaan mentorointiohjelmaan? Mitä hyötyä uskot ohjelmasta olevan 

sinulle? 

3. Mitkä vahvuutesi tekisivät sinusta hyvän mentorin? 

4. Mitkä asiat olisivat sinulle haastavimpia mentorina? 

5. Miten mentorointiohjelmaan osallistuminen palvelisi ammatillisia suunnitelmiasi / 

urasuunnitelmiasi? 

6. Miten yrityskokemus toisi sinulle uskottavuutta mentoroitavan silmissä? 

7. Muistele tilannetta, jossa joku tiimisi jäsenistä ei hoitanut tehtäviään odotetulla 

tavalla. Miten toimit? 
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