
Mentorointi-kysely Xamkin opiskelijoille 

 

Hei! 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa yleisesti opiskelijoiden kiinnostusta ja toiveita 
mentorointia kohtaan, jotta voimme kehittää mentorointimallia vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. 
 
Mentoroinnilla tarkoitetaan vuorovaikutukseen perustuvaa menetelmää, jossa tarjotaan tietoa, 
osaamista ja tukea mentoroitavaa (eli aktoria) kiinnostavien asioiden suhteen. Keskustelun teemoja 
voivat olla esimerkiksi opinnot, työ sekä harrastukset. Tavoitteista sovitaan mentoroinnin alussa. 
Mentorointisuhde on tasaveroinen ja ajatuksia vaihdetaan molemmin puolin. Näin sekä mentori että 
aktori voivat molemmat hyötyä mentoroinnista. 
 
Kyselymme alussa kartoitamme opiskelijoiden tarpeita saada mentorointiapua. Kyselyn 
loppuvaiheessa taas kartoitamme opiskelijoiden halukkuutta toimia itse mentorina jollekin toiselle. 
Kysely on anonyymi, eikä velvoita sinua mihinkään. Jos kuitenkin haluaisit itse osallistua 
mentorointiin, löydät myös tämän kyselyn lopusta ohjeet mentoriksi tai mentoroitavaksi 
ilmoittautumiseen. 
 
Kyselyn toteuttaa Mentoring NEETs -hanke ja hyödynnämme vastauksia mentoroinnin sekä 
mentoroinnin oppilaitosmallin kehittämiseen. Vastauksia tullaan käyttämään myös HyVe - 
Hyvinvointia verkossa -hankkeen palvelujen kehittämiseen. 

 

1. Oletko 
• Amk-opiskelija 
• Yamk-opiskelija 
• Polku-opiskelija 
• En halua kertoa 

2. Kampuksesi on? 
• Mikkeli 
• Kouvola 
• Kotka 
• Savonlinna 
• En halua kertoa 

 
3. Ikäsi 

• alle 20v 
• 20-25v 
• 26-30v 
• 31-35v 
• 36-40v 
• yli 40v 
• En halua kertoa 

 
4. Mitä alaa opiskelet? 

• Sosiaaliala ja nuorisokasvatus 



• Liiketalous ja turvallisuus 
• Terveys, kuntoutus ja liikunta 
• Muotoilu ja restaurointi 
• Tekniikka ja metsätalous 
• Peliala ja ICT 
• Matkailu- ja ravitsemisala 
• Merenkulku ja lodistiikka 
• En halua kertoa 

 
5. Opintojen vaiheesi? Olen opintojeni… 

• alussa. 
• keskivaiheessa. 
• lopussa. 

 
6. Keneltä haluaisit saada mentorointia (Voit valita useamman) 

• Vertaiselta/toinen opiskelija 
• Yamk-opiskelija 
• Alumni (jo valmistunut opiskelija) 
• Opettajalta 
• Ei merkitystä 
• Muu (kuka?) 

7. Mihin seuraavista haluaisit saada mentorointia? (Voit valita useamman) 

• Oman osaamisen ja kehityskohtien tunnistaminen 
• Ajanhallinta 
• Arjenhallinta 
• Hyvinvointi 
• Urasuunnitelman- ja tavoitteiden selkiyttäminen 
• Koulu- tai työpaikan hakeminen 
• Opinnoissa edistyminen 
• Opinnäytetyö 
• Harrastukset 
• Sosiaaliset suhteet 
• Työelämätaidot 
• Osaamisidentiteetin vahvistaminen 
• Verkostoituminen 
• Yrittäjyys 
• Digitaidot 
• Aiemman osaamisen hyödyntäminen urasuunnittelussa 
• En mihinkään näistä 

 
8. Mihin muihin aiheisiin liittyen haluaisit saada mentorointia? (Avoin kysymys) 

9. Minkä tyyppinen mentorointi sinua kiinnostaa? 

• Yksilömentorointi 
• Ryhmämentorointi 
• Molempia vaihtelevasti 
• Ei merkitystä 



• Joku muu, mikä? 
 

10. Minkä tyyppinen mentorointi sinua kiinnostaa seuraavista? (Voit valita useamman) 

• Verkkomentorointi (esim. Teams tai Discord) 
• Viestipohjainen mentorointi (esim. Whatsapp tai sähköposti) 
• Livekeskustelut (esim. koululla tai kahvilassa) 
• Toiminnalliset tapaamiset (keskustelu voi tapahtua esim. kävelylenkillä, samalla 

pelaten tai keskustelun lisäksi voidaan tehdä jotakin tehtäviä. Kerro halutessasi 
ideoita tapaamisiin!) 

• Ei mikään edellisistä 
• Joku muu, mikä? 

 
11. Kiinnostaisiko sinua mentorina toimiminen? 

• Kiinnostaisi vapaaehtoisena 
• Kiinnostaisi, jos siitä saa opintopisteitä 
• Ei kiinnosta 
• Jokin muu, mikä? 

 
12. Ketä haluaisit mentoroida? (Vain jos valitsee edelliseen kyllä) 

• Yläkoululaisia 
• Toisen asteen opiskelijoita 
• Amk-opiskelijoita 
• Opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria 

 
13. Minkä tyyppinen mentorointi sinua kiinnostaisi mentorina? 

• Verkkomentorointi (esim. Teams tai Discord) 
• Viestipohjainen mentorointi (esim. Whatsapp tai sähköposti) 
• Livekeskustelut (esim. koululla tai kahvilassa) 
• Toiminnalliset tapaamiset (keskustelu voi tapahtua esim. kävelylenkillä, samalla 

pelaten tai keskustelun lisäksi voidaan tehdä jotakin tehtäviä. Kerro halutessasi 
ideoita tapaamisiin!) 

• Ei mikään edellisistä 
• Joku muu, mikä? 

 

Lopun kiitossivulle sekä sähköpostiviestiin kiinnostuneille toinen webropol-linkki ilmoittautumiseen 
marraskuun pika-mentorointiin, sekä mentoriksi että aktoriksi. 

 


