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Kompetenssikehys ja taitokortti 

 

Tässä asiakirjassa käydään läpi, millaisia kompetensseja ja taitoja hyvältä yritysmentorilta 

vaaditaan. Kompetenssilla tarkoitetaan tässä yhteydessä johdonmukaisesti arvioitavissa 

ja mitattavissa olevaa kykyä suoriutua tietystä tehtävästä tai sen osa-alueesta (Ackley ja 

Gall 1992). Kompetenssikehys ja taitokortti perustuvat eri TRUST ME -hankemaissa (kuten 

Suomessa, Ranskassa, Unkarissa ja Romaniassa) saatuihin käytännön kokemuksiin. 

Mentoroinnin käsitteellä on kuitenkin useita erilaisia määritelmiä eri organisaatioissa ja eri 

maissa, ja myös käytännöt ja lähestymistavat vaihtelevat. Taitokortin laadinnassa onkin 

hyödynnetty myös alan keskeistä kirjallisuutta, jotta lopputulos olisi yleispätevämpi. 

Taitokortin viisi avainkompetenssia perustuvat kirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin. 

Näiden lisäksi kortti sisältää hankkeen oman, kokemusperäiseen tietoon perustuvan 

kompetenssilistan sekä erittelyn kompetensseihin liittyvistä tiedoista ja taidoista.  

 

1. Tietoisuus itsestä ja omasta käyttäytymisestä (toisten ymmärtäminen) 

Mentorilla on oltava hyvä itsetietoisuus, jotta hän pystyy auttavassa roolissaan 

tunnistamaan omia käyttäytymismallejaan ja hallitsemaan käyttäytymistään. Myös 

empaattisuus edellyttää hyvää itsetietoisuutta. Mentorilla tulisi myös olla ymmärrystä niin 

yksilöiden välisistä kuin ryhmien sisäisistä käyttäytymismalleista. Käyttäytymismallien 

ymmärtäminen auttaa esimerkiksi ennakoimaan, mitä tietynlaisesta käyttäytymisestä tai 

toiminnasta seuraa. Kyky esittää oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan on niin ikään 

olennainen osa mentorin kompetenssia (Clutterbuck 2005:4). 

Kokemuksemme mukaan mentorin valinnassa on syytä painottaa henkilökohtaisia arvoja 

ja motivoituneisuutta. Tärkeimpiä arvoja ovat korrektius, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, 

määrätietoisuus ja vastuullisuus sekä mentorointiprosessissa että suhteessa 

asiakkaaseen. Mentorin tulisi tiedostaa mentorointiprosessin rajoitteet ja asettaa 

realistiset tavoitteet mutta toisaalta olla tarvittaessa valmis panostamaan prosessiin 

enemmänkin. Eettisestä kompetenssista tärkeitä ovat esimerkiksi luotettavuus ja 

periksiantamattomuus. Hyvän mentorin ominaisuuksiin kuuluvat myös pyyteettömyys ja 

aito auttamisen halu – esimerkiksi halu jakaa kokemuksiaan muiden yrittäjien kanssa.  
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan kirjallisuus) Kompetensseihin liittyvät tiedot ja taidot 

1: Tietoisuus itsestä ja omasta käyttäytymisestä (toisten ymmärtäminen) 

Oman käyttäytymisen 

hallitseminen, empatiakyky 

Omien neuvojen ja oman 

toiminnan välillä olevien 

ristiriitaisuuksien tunnistaminen 

Oman käyttäytymisen ja 

motivaation analysoiminen 

Omien arvojen ja uskomusten 

tiedostaminen 

 

 

 

 

Halu auttaa 

Oman käyttäytymisen hallitseminen 

Kyky olla empaattinen mutta säilyttää silti 

riittävä etäisyys 

Objektiivisuus 

Ennakkoluulottomuus 

Periksiantamattomuus 

Eettisyys yritystoiminnassa 

Kyky olla vastaanottavainen ja empaattinen mutta säilyttää silti 

riittävä etäisyys 

Vastuullisuus – vastuu itsestä ja prosessista 

Itsetuntemus (persoonallisuus, motiivit, arvot) – erilaisten 

persoonallisuuksien ymmärtäminen; kyky toimia erilaisten ihmisten 

kanssa ja ymmärtää muiden motiiveja ja arvoja; kyky ymmärtää 

muiden luonnetta, motiiveja ja arvoja oman itsensä kautta 

Oman käyttäytymisen hallinta – kyky hallita omaa käyttäytymistä; 

kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet; kyky toimia yleisesti 

hyväksyttyjen käyttäytymisnormien mukaisesti 

Tunteiden hallinta – kyky analysoida ja ymmärtää omaa 

käyttäytymistä; kyky pitää erillään henkilökohtaiset suhteet ja 

liikesuhteet; kyky toimia rakentavasti 

Kyky tarkastella kriittisesti käyttäytymistään, motiivejaan ja 

käytäntöjään 

Kyky käsitellä eettisiä kysymyksiä 
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2. Bisnestaju ja suhteellisuudentaju 

Bisnestaju on laajan ja monipuolisen kokemuksen ja sen reflektoinnin tuomaa intuitiivista 

viisautta. Bisnestajua voi kuvailla myös spesifiseksi kontekstuaaliseksi tietämykseksi. 

Mentoroinnissa mentoroitava pääsee hyödyntämään tätä viisautta joko laajasti (esim. 

hyvät liiketoimintakäytännöt) tai tietyllä osa-alueella (esim. tietotekniikan hyödyntäminen). 

Bisnestaju voi olla teknistä, strategista, poliittista tai systeemistä. Se on kykyä käyttää 

omaa kokemustaan hyödyksi toisten ohjaamisessa. Suhteellisuudentaju taas on viisauden 

osatekijä. Se on kykyä nähdä yksityiskohtien ohi, ymmärtää asioiden ydin ja hahmottaa 

asiayhteyksiä (Clutterbuck 2005:5). 

Kun mentoroitava on täysin tai melko kokematon tuore yrittäjä, mentoroinnin tärkeintä 

antia ovat yrityksen rakentamiseen liittyvät opit. Mentorilla on siksi oltava kokemusta ja 

vakuuttavaa asiantuntemusta ainakin yhdellä seuraavista osa-alueista: markkinointi, 

myynti, brändin rakentaminen, strategian laadinta, rahoituksen suunnittelu ja pääoman 

hankinta.  

Bisnestajuun liittyy olennaisesti myös kyky hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti. 

Ollakseen uskottava mentorilla on oltava näkemystä siitä, miten yritys saadaan 

menestymään. On tavanomaista, että mentoroitavat keskittyvät liiketoiminnan tekniseen 

puoleen muiden tekijöiden kustannuksella. Paraskaan liikeidea ei kuitenkaan voi olla 

kannattava, jos esimerkiksi asiakkaiden tarpeita ei huomioida. Mentorin tehtävänä on 

auttaa mentoroitavia näkemään yritystoiminnan eri osatekijät (johtaminen, markkinat, 

rahoitus jne.) yhtenä kokonaisuutena. Muuten saattaa olla, että huomio keskittyy liiaksi 

yksittäisten ongelmien ratkomiseen.  

Mentorilla on myös oltava erityistä asiantuntemusta jollakin tietyllä osa-alueella. Yleisiä 

ongelma-alueita, joilla mentorointia käytetään, ovat myynti/markkinointi ja organisaation 

kehittäminen erityisesti strategisen suunnittelun ja johtamisen osalta. Mentorilla tulisi olla 

kokemusta näistä kaikista.  

Mentorilla on oltava tietämystä ja kokemusta liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. 

Mentoroinnissa tarvitaan myös kykyä ratkoa ongelmia ja ymmärtää toiminnan 

kehittämiseen ja muutokseen liittyviä haasteita. Myynnin, markkinoinnin, johtamisen, 

rahoituksen ja strategisen suunnittelun ohella mentoroitavat yritykset tarvitsevat usein 

asiantuntija-apua yritysostoissa, toiminnan laajentamisessa ja päätöksenteossa.  
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan kirjallisuus) Kompetensseihin liittyvät tiedot ja taidot 

2: Bisnestaju ja suhteellisuudentaju 

Intuitiivinen viisaus – ammentaa 

mittavasta ja monipuolisesta 

kokemuksesta ja kykenee reflektoimaan 

kokemuksiaan 

Mentoroitavan ohjaaminen kokemusten 

hyödyntämiseen 

Asioiden suhteuttaminen ja 

tarkasteleminen laajemmassa 

(yhteiskunnallisessa, liiketaloudellisessa) 

yhteydessä 

 

 

Kokemus yritystoiminnasta ja/tai yrittäjyydestä 

Ymmärrys yritystoiminnasta ja kyky nähdä asiat 

ulkopuolelta  

Kokonaisvaltainen näkemys ja kokemus yrittäjyydestä 

ja sen laajemmasta kontekstista (yhteiskunta, talous) 

Kyky tunnistaa mentoroitavan tarpeet/haasteet 

Kyky tarkastella asioita joustavasti 

Kyky siirtää tietoaan ja kokemuksiaan 

Spesifinen kontekstuaalinen tietämys / 

erityisosaaminen 

 

Strateginen ajattelu, liiketoiminnan 

kehittäminen 

Spesifinen kontekstuaalinen tietämys: 

markkinointi, myynti, brändin rakentaminen, 

johtaminen, strategian suunnittelu ja 

laadinta, rahoituksen suunnittelu, pääoman 

hankinta, organisaation kehittäminen 

Kyseenalaistaminen, kuunteleminen, 

ennakkoluulottomuus, joustavuus 
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3. Viestintä ja käsitteellinen mallintaminen 

Viestinnässä ei ole kyse yhdestä taidosta vaan eri taitojen yhdistelmästä. Viestintä on 

kuuntelua, tarkkailua viestin vastaanottajana, rinnakkaiskäsittelyä (toisen sanomisten 

analysointia ja reflektointia, vastausten valmistelua), projisointia (viestin kielellisen ja 

emotionaalisen sisällön muotoilua  tilanteeseen ja mentoroitaville sopivaksi) ja   dialogin 

päättämistä. (Clutterbuck 2005) 

Eri hankemaissa kenttätyön yhteydessä saatujen kokemusten perusteella näyttäisi olevan 

tärkeää, että mentorin sosiaaliseen kompetenssiin kuuluu kyky luoda ja ylläpitää 

myönteisiä ja luottamuksellisia suhteita mentoroitaviin. Sosiaalinen kompetenssi 

muodostuu erilaisista taipumuksista, asenteista ja toimintatavoista. Mentorilla on myös 

oltava kykyä ymmärtää kulttuuritaustaltaan samankaltaisten ihmisten välisiä suhteita ja 

suhteiden dynamiikkaa. Hänen on pystyttävä luomaan hyvät ja kannustavat välit 

mentoroitaviin ja edistämään yhteistyötä eri osapuolten välillä, jotta mentoroinnilla 

saataisiin hyviä ja kestäviä tuloksia. 

Lisäksi mentorin tulisi kyetä auttamaan asiakasta myös selkeissä ongelmatilanteissa tai 

ongelmien tunnistamisessa. Tämä edellyttää vakuuttavuutta ja yhteisen kielen löytämistä 

asiakkaan kanssa. Tärkeitä ominaisuuksia ovat tunneäly, assertiivinen viestintätapa, 

ennakkoluulottomuus ja win-win-asenne.  

Mentorin on kannustettava mentoroitavaa ja annettava puolueetonta palautetta – 

tarvittaessa kriittistäkin . Suomessa mentorin odotetaan välttävän liikaa tuttavallisuutta ja 

säilyttävän etäisyyden mentoroitavaan. Tilanne on toinen esimerkiksi Unkarissa, jossa 

tuttavallisuus on suotavaa. 
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan kirjallisuus) Kompetensseihin liittyvät tiedot 

ja taidot 

3: Viestintä ja käsitteellinen mallintaminen 

Kuuntelu – suhtautuu avoimin mielin siihen, mitä toisella on 

sanottavana; on kiinnostunut/tarkkaavainen; kannustaa puhumaan; 

välttää hiljaisten hetkien täyttämistä omalla puheella 

Tarkkailu viestin vastaanottajana – on avoin visuaalisille ja muille 

nonverbaalisille signaaleille; ymmärtää sanattomat viestit 

Rinnakkaiskäsittely – analysoi ja reflektoi toisen sanomisia; 

valmistelee vastauksia 

Projisointi – muotoilee viestin kielellisen ja emotionaalisen sisällön 

tilanteeseen ja vastaanottajalle sopivaksi 

Tarkkailu viestin lähettäjänä – on avoin visuaalisille ja muille 

nonverbaalisille signaaleille 

Päättäminen – päättää dialogin tai dialogin osan selkeästi ja 

yhteisymmärryksessä; sopii jatkotoimista 

Kyky luoda viestintätilanteeseen 

luottamuksellinen ilmapiiri 

Aktiivinen kuunteleminen 

Suullisten ja kirjallisten viestien 

muotoileminen niin, että olennaiset 

asiat tulevat selviksi 

Kyky perustella asioita analyyttisesti 

Voimakas kyseenalaistaminen 

Nonverbaalisen viestinnän 

hyödyntäminen 

Saavutettava ja ymmärtäväinen 

avustavassa roolissaan 

Assertiivinen viestintätapa 

Palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen 

Liike-elämän sanasto 

Riittävä henkilökohtainen ja 

ammatillinen uskottavuus 

Elekielen ja metaviestinnän 

ymmärtäminen 

Kyky tarttua yksityiskohtiin mutta 

nähdä myös laajempia 

kokonaisuuksia 

Tunteiden ja tarpeiden 

ymmärtäminen 
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4. Sitoutuminen omaan oppimiseen ja kiinnostus auttaa muita oppimaan 

Mentorit toimivat esikuvina itseohjautuvasta oppimisesta. He ovat kokeilunhaluisia ja 

valmiita uusiin kokemuksiin.   Hyvälle mentorille on luontaista pyrkiä tuloksiin muiden 

kautta, ja hän on kiinnostunut auttamaan muita tunnistamaan ja saavuttamaan 

potentiaalinsa (Clutterbuck 2005:5). 

Kun mentoroitavana on juuri toimintansa aloittanut yritys, mentorin tehtävänä on auttaa 

liikeideoiden toteuttamisessa, uusille markkinoille pääsyssä ja markkinaosuuden 

kasvattamisessa. Mentori neuvoo, miten liiketoimintaa pyöritetään ja miten ideat saadaan 

tuottamaan. Tässä onnistuakseen mentorin on kyettävä hahmottamaan kokonaisuuksia 

ja ajattelemaan käytännönläheisesti. Hänen on ohjattava mentoroitavia löytämään 

käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin, esitettävä realistisia ratkaisuvaihtoehtoja ja 

punnittava näitä vaihtoehtoja rationaalisesti. Mentori esittää mahdollisia lopputuloksia ja 

kertoo, miten niihin päästään. Mentori vastaa prosessista, ei lopputuloksesta. Hänen on 

tunnettava skenaarioiden rakentamisen tekniikoita ja menetelmiä ja taidettava myös 

projektinhallinta. Skenaariot auttavat mentoroinnille asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa, ja niitä voidaan hyödyntää myöhemmin ongelmanratkaisussa. Mentori 

toimii hyvin konkreettisesti esikuvana. Hän jakaa tietoaan ja edistää sitä kautta 

mentoroitavan kyvykkyyttä ja yleistä oppimisen kulttuuria. Tällainen tiedon siirtäminen 

perustuu mentorin pyyteettömään haluun auttaa.  

Mentori toimii esikuvana ja ottaa vastuuta mentorointiprosessin lopputuloksista. Hänen on 

pyrittävä huolehtimaan, että odotukset eivät ole epärealistisia, ja tarvittaessa hänen on 

myös saatava vakuutettua asiakas mentoroinnin tarpeellisuudesta. Mentorilla on oltava 

halua auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa ja valmius oppia asioita pysyvästi. 

Hänen on oltava hyvin perillä liiketoimintaympäristöstä ja pidettävä itsensä ajan tasalla 

lukemalla ja hakemalla tietoa aktiivisesti. Tärkeää on myös kyky analyyttiseen ajatteluun.  

Mentori ei välttämättä aina toimi aktiivisena ohjaajana tai osallistu suoraan mentoroitavan 

liiketoimintaan. Rooli voi rajoittua liiketoimintasuunnitelman keskeisten osa-alueiden 

hiomiseen (esim. markkinatutkimukset, investoinnit, rekrytointi ja viestintä) yhdessä 

mentoroitavan kanssa. Tarvittaessa mentori opastaa uusien hallintatyökalujen käytössä. 

Mentorilta edellytetään pragmaattista ajattelutapaa ja tavoitteellista ongelmanratkaisua. 

Hänen on pidettävä arvossa oppimista ja ammatillista kehittymistä ja oltava kiinnostunut 

kokeilemaan uudenlaisia ajatuksia ja ideoita (innovatiivisuus). Mentorin pitää ymmärtää ja 

myös ottaa toiminnassaan huomioon, että jokaisella on oma tahtinsa ja tapansa oppia. 

Tavoitteena on antaa tilaa yksilölliselle kehittymiselle. Mentoroitavalle on myös pystyttävä 

tarjoamaan inspiraatiota ja uusia näkökulmia yrittäjyyteen.  
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan 

kirjallisuus) 

Kompetensseihin liittyvät tiedot ja taidot 

4. Sitoutuminen omaan oppimiseen ja kiinnostus auttaa muita oppimaan 

Toimiminen esikuvana itseohjautuvassa 

oppimisessa 

Ammatillisen tietämyksen pitäminen ajan 

tasalla 

Käyttäytymiseen liittyvän palautteen 

hakeminen ja antaminen 

Mentorointisuhteen mieltäminen 

molemminpuoliseksi 

oppimismahdollisuudeksi  

Oppimistarpeiden tekeminen selväksi 

mentoroitavalle 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

Tuloshakuisuus 

Muiden motivoiminen 

Vahvuuksien ja heikkouksien analysoiminen 

Kyky kehittää itse omia mentorin 

taitojaan 

Halukkuus ja valmius oppia 

(hankkia kyvykkyyksiä) 

Halukkuus ja kyky jakaa 

kokemuksiaan itseohjautuvasta 

oppimisesta 

Pragmaattinen ajattelutapa 

Mentorointisuhteen mieltäminen 

molemminpuoliseksi 

oppimismahdollisuudeksi (ja 

oppimisprosessin hyödyntäminen 

mentoroinnissa) 

Ammatillisen tietämyksen pitäminen ajan tasalla (työkalut; 

tiedon/lähteiden saatavuus; tiedonvaihto ja verkostoituminen; 

lähteiden etsiminen; oppimisen oppiminen…) 

Pedagogiset taidot  

(olennaisten käytäntöjen/esimerkkien tunnistaminen ja kyky 

muodostaa niistä case-harjoituksia; erilaisten oppimistyylien 

ymmärtäminen) 

- Viestintä- ja ilmaisutaidot 

- Itsenäisyys/aloitteellisuus (oma ja muiden, järjestelmällisen 

oppimisprosessin ulkopuolella) 

Halu auttaa asiakasta saavuttamaan 

tavoitteensa ja valmius oppia; 

mentorointisuhteen mieltäminen 

molemminpuoliseksi 

oppimismahdollisuudeksi 

Rakentavan palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen 

Oppimisen helpottaminen 

Mentoroitavien innostaminen ja 

motivoiminen oppimaan 

Edellä mainittujen välttämättömien taitojen kehittäminen ja 

vahvistaminen 

Myönteisen palautteen kautta oppiminen ja rakentavista 

ristiriitatilanteista oppiminen 

- Käyttäytymiseen liittyvän palautteen hakeminen ja antaminen 

- Monikulttuurinen konteksti / immersio 
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan 

kirjallisuus) 

Kompetensseihin liittyvät tiedot ja taidot 

4. Sitoutuminen omaan oppimiseen ja kiinnostus auttaa muita oppimaan 

Ammatillisen tietämyksen pitäminen ajan 

tasalla; hyvin perillä 

liiketoimintaympäristöstä 

Uusien näkökulmien tarjoaminen 

yrittämiseen 

Opastaminen uusien hallintatyökalujen ja 

tekniikkojen käytössä (esim. skenaarioiden 

rakentaminen ja projektinhallinta) 

Ohjaaminen; vahvuuksien ja heikkouksien 

analysoinnissa avustaminen; 

toteutuskelpoisuuden testaaminen 

Ideoinnin edistäminen / vaihtoehtojen 

hahmottaminen; innovatiivisuus ja luovuus 

Pragmaattinen ajattelutapa ja tavoitteellinen 

lähestymistapa 

Mentoroitavien innostaminen ja 

motivoiminen 

- Kyky tarkastella oppimis-/mentorointitilanteissa esiin tulevia 

asioita laajemmassa mittakaavassa, kokonaisvaltaisesti 

- Osallistavan kulttuurin ja toimintatavan kehittäminen 

Maieuttisuus 

- Ohjaaminen; vahvuuksien ja heikkouksien analysoinnissa 

avustaminen; toteutuskelpoisuuden testaaminen 

- Mentoroitavan tukeminen oppimistavoitteiden 

määrittämisessä  

- Kyky arvioida oppimistuloksia (mukaan lukien menetelmät ja 

työkalut: opetus ja arviointi) 

- Aikuisopetuksen erityispiirteiden tuntemus ja omakohtaiset 

kokemukset 

- Opastaminen uusien hallintatyökalujen ja tekniikkojen 

käytössä (esim. skenaarioiden rakentaminen ja 

projektinhallinta) 

Ideointia / vaihtoehtojen hahmottamista sekä innovatiivisuutta 

ja luovuutta edistävien taitojen kehittäminen 

- Ymmärrys siitä, mitkä asiat ihmisiä yleensä motivoivat ja ajavat 

eteenpäin 

- Oman innostuneisuuden ja energian tartuttaminen muihin 
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5. Suhteiden hoitaminen ja selkeä käsitys tavoitteista 

Selkeä käsitys tavoitteista on tärkeää, koska mentorin tehtävä on auttaa mentoroitavaa 

selvittämään itselleen, mitä hän haluaa saavuttaa ja miksi. Kyky muodostaa selkeä käsitys 

tavoitteista on monen tekijän summa – siihen tarvitaan muun muassa järjestelmällistä 

analysointia ja päättäväisyyttä (Clutterbuck 2005:5). 

Mentorin on siis pystyttävä asettamaan selkeitä tavoitteita ja rakentamaan selkeitä 

konsepteja, ja hänen on myös kyettävä viemään prosessi haluttuun lopputulokseen 

(projektinhallintataidot). Tähän tarvitaan suunnittelu- ja johtamisosaamista. Myös 

organisointitaitoja tarvitaan, jotta mentorointiprosessin toteutus toimii, raamit ovat selkeät 

ja resurssien (ajan, rahan) hyödyntäminen tehokasta. Tarvittavia kompetensseja ovat 

seuraavat: 

 Suunnittelu: suorituskykyindikaattorien ja strategisten tavoitteiden tunnistaminen  

 Organisointi: tapaamisten järjestäminen, tehtävien delegointi, priorisointi 

 Johtajuus: työntekijöiden kanssa käytävien keskustelujen suunnittelu, 

työntekijöiden motivointi, viestintä 

 Seuranta: omaa tarvittavat arviointivälineet 

 

Mentori asettaa tavoitteet yhdessä mentoroitavan kanssa, selventää tehtäviä, antaa 

palautetta ja keskustelee kysymyksiä herättävistä aiheista.  

Mentorointisuhteen alkaessa tehdään ohjaussuunnitelma, jossa käydään läpi 

mentoroitavan tarpeet ja sovitaan prosessin tavoitteet. Heti alussa sovitaan tavoitteiden 

lisäksi rooleista ja säännöllisistä tapaamisista. Myös mentorointiprosessin päättämisessä 

on syytä noudattaa tiettyjä muodollisia menettelyjä. Lopussa käydään läpi oppimistulokset 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, arvioidaan ohjauksen onnistumista ja keskustellaan 

siitä, miten mentoroinnin jälkeen edetään.  
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Kompetenssit (TRUST ME) Avainkompetenssit (alan kirjallisuus) Kompetensseihin liittyvät tiedot ja taidot 

5. Suhteiden hoitaminen ja selkeä käsitys tavoitteista 

Hyvän suhteen luominen ja ylläpitäminen 

Tapaamisaikataulujen asettaminen ja niiden 

pitäminen 

Mentorointisuhteen arvioiminen ajoittain 

ulkopuolisen silmin 

Avustaminen selkeiden ja haastavien 

tavoitteiden sekä rajojen asettamisessa 

Käytännönläheinen ajattelu 

Ristiriitojen ratkaiseminen 

Toimintasuunnitelman laatiminen ja 

toteutuskelpoisuuden testaaminen 

Prosessin ja sen lopputulosten arvioiminen 

Tehtävänanto ja ohjaus 

Kyky luoda hyvä suhde ja ylläpitää 

sitä mentoroitavan tarpeet 

huomioiden 

Kyky antaa prosessille raamit sekä 

arvioida prosessia ja sen 

lopputuloksia 

Kyky auttaa selkeiden tavoitteiden 

asettamisessa ja niiden 

saavuttamisessa 

Kyky ohjata käytännönläheistä, 

yhteistä itsetutkiskelua 

Kyky antaa muutosohjausta 

Aktiivinen kyseenalaistaminen ja kuunteleminen; taitojen 

itsearviointi; kognitiiviset taidot; kyky "kuvittaa" asioita; 

viestintätaidot; kyky synnyttää luottamusta; halukkuus 

Projekti- ja prosessiperusteinen ajattelu; analyyttiset taidot; 

arviointityökalut & aihetietämys; viestintätaidot 

Kognitiiviset taidot; taito/kyky tukea ja kannustaa  

Projekti- ja prosessiperusteinen ajattelu; viestintätaidot; 

kokonaisvaltainen näkemys ja kokemus yrittäjyydestä ja 

sen laajemmasta kontekstista; mielikuvitus 

Johtamistaidot; kyky vastaanottaa ja antaa myönteistä 

palautetta; viestintätaidot 

Joustavuus; ennakkoluulottomuus; kyky hahmottaa 

kokonaisuuksia; hyvä mielikuvitus 
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