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Reboot-valmennuksen pilotointi Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa ja Suomessa 

Reboot-valmennus pilotointiin keväällä 2020 Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa ja Suomessa. 

Valmennus pilotoitiin projektin kohderyhmillä, eli työttömillä ja alityöllistetyillä korkeakoulutetuilla sekä 

työelämätaitojen valmentajilla. Pilotointia väritti COVID-19 pandemia, ja se jouduttiinkin järjestämään miltei 

kokonaan virtuaalisesti. Tästä huolimatta pilotointiin osallistujat olivat tyytyväisiä valmennukseen ja tulokset 

olivat odotettua parempia. 

Pilotoinnin tarkoitus oli testata valmennusmateriaalia ja -muotoa, sekä pehmeiden taitojen itsetestaus-

menetelmää, ja näiden soveltuvuutta kohderyhmille. Osallistujat arvioivatkin niin sisältöä, toteutusta kuin 

valmennusalustaa verkossa sekä pehmeiden taitojen itsetestausmenetelmää. 

 

Reboot-pilotointi lukuina 

 

• 51 työtöntä ja alityöllistettyä korkeakoulutettua 

• 15 valmentajaa 

• 12 viikkoa valmennusta 

• 4 maasta 

 

 

 

Palaute pilotoinnista 

 

Korkeakoulutetut työnhakijat 

 

75% korkeakoulutetuista oli tyytyväisiä valmennukseen.  

 

Eniten pidettyä oli: 

• Hyvä sekoitus teoriaa ja käytännön esimerkkejä 

• Pehmeiden taitojen ymmärtämisen ja kehittämisen edistäminen 

• Itsevarmuuden lisääntyminen, mistä voi olla höytyä työhaastattelutilanteissa 

• Materiaalien ja lähteiden monipuolisuus 

• Korkeakoulutettuja kehotetaan pohtimaan itseään työntekijänä sekä työnhakijana 

• Ymmärryksen lisääntyminen omista vahvuuksista 

 

Kehitettävää oli: 

• Valmennusalustan käytettävyyden ja ulkoasun houkuttelevuus 

• Tasapainon lisääminen tekstin ja visuaalisten elementtien välillä 

• Lisäksi kaivattiin lisää haastavia harjoituksia. 

 

 



 

 

Valmentajat 

 

Valmentajista 85% oli tyytyväisiä valmennukseen. 

 

Eniten pidettyä oli: 

• Hyvä sekoitus teoriaa ja käytännön esimerkkejä 

• Valmennus tarjoaa työkaluja, joiden avulla voi auttaa toisia kehittämään heidän pehmeitä 

taitojaan ja löytämään itsestään jotain uutta 

• Käytännön työkalujen saatavuus 

• Kuinka tunnistaa pehmeitä taitoja jokapäiväisessä elämässä 

• Helppo hyödyntää ja soveltaa valmennuksessa 

 

Kehitettävää oli: 

• Valmennusalustan köytettävyyden lisääminen ja selkeyttäminen yksinkertaisemmaksi ja 

käyttäjäystävällisemmäksi 

• Lyhyempiä kuvauksia materiaaliin 

 

Reboot-oppaat korkeakoulutetuille ja valmentajille 

Pilotoinnin tuloksia hyödynnetään Reboot-valmennuksen ja valmennusalustan sekä pehmeiden taitojen 

itsetestauksen parantamisen lisäksi myös kahden Reboot-oppaan tekemiseksi. Oppaat auttavat 

käyttämään valmennusta. Ensimmäinen opas on työttömille ja alityöllistetyille korkeakoulutetuille Reboot-

valmennuksen käyttämiseen itsenäiseen opiskeluun. Toinen taas on tarkoitettu valmentajille ja se tukee 

valmennuksen käyttämistä ohjaajavetoisessa valmennuksessa sekä monimuoto-opetuksessa että 

virtuaalisessa valmennuksessa. Reboot-oppaat ovat saatavilla englanniksi, kreikaksi, ranskaksi ja suomeksi. 

 

Reboot-valmennuksen julkaisutilaisuudet 

Projektin yhteydessä järjestetään lokakuussa 2020 neljä Reboot-valmennuksen lanseeraustilaisuutta, yksi 

Belgiassa, yksi Isossa-Britanniassa, yksi Kreikassa ja yksi Suomessa, joihin ovat tervetulleita muun muassa 

korkeakoulutetut työnhakijat, työelämävalmentajat ja -organisaatiot, työelämän edustajat ja teemaan 

liittyvien sidosryhmien edustajat. COVID-19 pandemiasta johtuen tilaisuudet järjestetään virtuaalisesti. 

Seuraa projektin kuulumisia saadaksesi lisää tietoa maakohtaisista tapahtumista! 

 

Lue lisää projektin kuulumisista! 

Seuraa meitä Facebookissa  

Tutustu nettisivuihimme 

Tutustu valmennusmateriaaliin verkossa 

Suomi (projektin koordinaattori)| Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi 

Belgia| Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu 

Iso-Britannia | Dominika Tkacova: dominika@inovaconsult.com 

Kreikka|Kyriakos Lingas: lingas@militos.org 
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