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REBOOTVALMENNUSOHJELMAN
RAKENNE
Reboot-valmennuksen kuvaus
Reboot-valmennus auttaa työttömiä ja alityöllistettyjä korkeakoulutettuja
tunnistamaan, kehittämään ja tuomaan esiin työelämässä tarvittavia pehmeitä
taitoja, sekä kykyä sopeuttaa työuransa ja osaamisensa työmarkkinoiden muutoksiin,
ja siten edistää heidän työllistymispotentiaaliaan.

Kenelle Reboot-valmennus on tarkoitettu?
Kaikille työttömille ja alityöllistetyille korkeakoulutetuille toimialasta riippumatta.

Oppimistavoitteet
Reboot-valmennuksen jälkeen korkeakoulutetuilla on:
Lisääntynyt tieto ja ymmärrys pehmeistä taidoista sekä portfolion luomisesta.
Kyky tunnistaa omat ja muiden pehmeät taidot.
Ymmärrys ja taito soveltaa pehmeitä taitoja erilaisissa työtilanteissa ja
työtehtävissä, sekä yhdessä substanssiosaamisen ja kovien taitojen kanssa.
Taito mukauttaa ja soveltaa pehmeitä taitoja uusissa työpaikoissa, ammateissa,
työtilanteissa ja työnhaussa.
Kyky osoittaa ja esitellä pehmeitä taitoja työnhaun yhteydessä esimerkiksi
portfolion avulla.

Valmennuksen sisältö
Reboot-valmennus koostuu kuudesta valmennusmoduulista sekä pehmeiden
taitojen testistä, joka tehdään valmennuksen alussa ja lopussa. Kolme moduuleista
on niin sanottuja taitomoduuleja. Ne koostuvat 22 alamoduulista, joista kukin
keskittyy yhteen pehmeään taitoon. Lisäksi valmentajavetoinen Reboot-valmennus
alkaa johdantosessiolla.
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REBOOT-VALMENNUKSEN RAKENNE
PEHMEIDEN TAITOJEN TESTAUS JA TUNNISTAMINEN
Pehmeiden taitojen alkutesti
Moduuli 0: Johdanto pehmeisiin taitoihin

PEHMEIDEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN
Moduuli 1
Minä ja pehmeät taitoni

Moduuli 2
Pehmeät taidot ja tiimi

Moduuli 3
Pehmeät taidot työssä

Itsetuntemus

Tiimityö

Aloitteellisuus

Muutoksen
ymmärtäminen

Ihmissuhdetaidot

Luovuus

Uteliaisuus

Suvaitsevaisuus
ja kulttuuri

Kokemuksesta
oppiminen

Avoimuus

Neuvottelutaidot

Suunnitteluja projektitaidot

Sinnikkyys

Verkostoituminen

Ajanhallinta

Sopeutumiskyky

Johtajuus

Muutoksenhallinta

Luottaminen
omiin kykyihin

Monialaisuus

Ongelmanratkaisu

Motivaatio

OMIEN TAITOJEN TUOTTEISTAMINEN JA MARKKINOINTI
Moduuli 4: Työuran ja taitojen mukautuvaisuus
Pehmeiden taitojen lopputesti
Moduuli 5: Portfolion luominen

Reboot-valmennus
1. Pehmeiden taitojen testaus ja tunnistaminen:
Reboot-valmennus alkaa pehmeiden taitojen alkutestillä. Sen avulla hahmotetaan
pehmeiden taitojen taso valmennuksen alussa mitkä taidot ovat vahvoja ja mitkä
vaativat kehittämistä. Tämän jälkeen siirrytään ensimmäisen moduuliin, moduuli 0
- Johdanto pehmeisiin taitoihin, joka tarjoaa syvemmän kuvauksen pehmeistä
taidoista ja niiden tunnistamisesta. Näin moduuli pohjustaa työskentelyä
valmennuksen muiden moduulien parissa.
Pehmeiden taitojen alkutesti:
Pehmeiden taitojen alkutesti auttaa hahmottamaan pehmeiden taitojen tason
valmennuksen alussa ja mitkä taidot vaativat enemmän harjoittelua. Testi
suoritetaan toisen kerran valmennuksen lopussa valmennuksen Omien taitojen
tuotteistaminen ja markkinointi -osassa. Tämä auttaa ymmärtämään miten pehmeät
taidot ovat kehittyneet valmennuksen aikana.
Johdanto pehmeisiin taitoihin - Moduuli 0
Tämä moduuli johdattaa pehmeiden taitojen maailmaan: mitä pehmeät taidot ovat,
miten tunnistaa ne ja miten niitä voidaan kehittää. Näin se luo pohjan Rebootvalmennuksen suorittamiseen, ja siksi se tulisikin suorittaa heti valmennuksen
alussa. Teorian lisäksi moduulissa on kaksi harjoitusta.

2. Pehmeiden taitojen kehittäminen:
Moduuli 1 - Minä ja pehmeät taitoni kannustaa oppijoita pohtimaan työssä
käytettäviä omakohtaisia, itseen ja omaan asenteeseen suuntautuneita, pehmeitä
taitojaan, kykyjään, taipumuksiaan ja toimintamallejaan. Se koostuu kahdeksasta
alamoduulista, joita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Itsetuntemus
Muutoksen ymmärtäminen
Uteliaisuus
Avoimuus
Sinnikkyys
Sopeutumiskyky
Luottaminen omiin kykyihin
Motivaatio

Moduuli 2- Pehmeät taidot ja tiimi keskittyy ihmisten välisiin pehmeisiin taitoihin,
joita tarvitaan tehtäessä työtä muiden kanssa. Se koostuu seitsemästä alamoduulista,
joita ovat:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiimityö
Ihmissuhdetaidot
Suvaitsevaisuus ja kulttuuri
Neuvottelutaidot
Verkostoituminen
Johtajuus
Monialaisuus

Moduuli 3 - Pehmeät taidot työssä keskittyy pehmeisiin taitoihin, joita tarvitaan
työn suorittamiseen erilaisissa haasteissa ja monimutkaisissa tilanteissa. Se koostuu
seitsemästä alamoduulista, joita ovat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aloitteellisuus
Luovuus
Kokemuksesta oppiminen
Suunnittelu- ja projektitaidot
Ajanhallinta
Muutoksenhallinta
Ongelmanratkaisu

3. Omien taitojen tuotteistaminen ja markkinointi:
Tämä osio keskittyy taitojen ja uran mukautuvaisuuteen eri ammatillisiin
todellisuuksiin, pehmeiden taitojen lopputestiin sekä portfolion luomiseen.
Moduuli 4 - Työuran ja taitojen mukautuvaisuus
Työuran ja taitojen mukautuvaisuus -moduulissa pohditaan miten oma osaaminen
ja taidot voidaan nähdä eri näkökulmista, ja miten niitä voidaan soveltaa, yhdistellä
eri tavoin ja muokata uusiksi työ- ja uramahdollisuuksiksi jatkuvasti muuttuvien
työmarkkinoiden tarpeiden mukaan. Näin moduuli lisää työllistyvyyspotentiaalia ja
voimaantumisen tunnetta omasta työurasta.
Pehmeiden taitojen lopputesti
Valmennuksen loppuvaiheessa osallistujat tekevät pehmeiden taitojen testin
uudelleen. Testi on sama kuin alussa, ja tarkoitus on verrata alkutestin ja lopputestin
tuloksia toisiinsa. Näin nähdään miten ja mitkä taidot ovat kehittyneet, ja mitä
taitoja tulee kehittää edelleen.
Moduuli 5 - Portfolion luominen
Tämän moduulin tarkoituksena on oppia luomaan portfolio, jota voidaan käyttää
työnhakuprosessissa ja erilaisissa ammatillisissa yhteyksissä. Moduulissa opitaan
mikä on portfolio, miten ja missä sitä voi käyttää, ja miten luoda portfolio. Moduuli
sisältää yhden harjoituksen, jossa aloitetaan oman portfolion luominen. Moduulin
tarjoamat lisäresurssit ja esimerkit portfolioista auttavat prosessissa.
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Reboot-valmennuksen suorittaminen
Reboot-valmennus voidaan suorittaa:
Itseopiskeluna verkossa (virtuaalioppiminen). Tämä vaihtoehto on tarkoitettu
korkeakoulutettujen itsenäiseen opiskeluun, joka on näin ajasta ja paikasta
riippumatonta. Oppija käyttää Reboot-alustalla olevaa testaus- ja oppimateriaalia
joustavasti omassa tahdissaan.
Valmentajavetoisena monimuotovalmennuksena, jossa yhdistyvät
lähioppiminen sekä verkko-oppiminen. Tarvittaessa materiaali voidaan myös
soveltaa käytettäväksi kokonaan virtuaaliopetuksessa tai lähiopetuksessa.
Valmennuksen materiaalit ja harjoitukset on suunniteltu toimialariippumattomiksi
eli niitä voivat käyttää alasta riippumatta kaikki työttömät ja alityöllistetyt
korkeakoulutetut. Harjoitukset kannustavat pohdintaan, joka ammentaa kokemuksia
omasta elämästä ja työelämästä.

Oppimismenetelmät
Reboot-valmennus hyödyntää erilaisia oppimismenetelmiä ja -resursseja, kuten
esimerkiksi tarinallisuutta, esimerkkejä, tosielämälähtöisyyttä, videoita,
infografiikoita, pohdintaa, tehtäviä ja oppimispäiväkirjaa. Esimerkiksi
työelämäskenaariot auttavat ymmärtämään miten pehmeät taidot ilmenevät
työelämässä.
Reboot-valmennuksen moduulirakenne on progressiivinen: ensin tutustutaan
pehmeisiin taitoihin ja mitä ne ovat, jonka jälkeen harjoitellaan pehmeitä taitoja,
seuraavaksi pehmeät taidot viedään ura- ja työkontekstiin, ja lopuksi niitä tuodaan
esille portfolion avulla.
Myös taitomoduulien rakenne on progressiivinen. Ensin pohditaan omakohtaisia
pehmeitä taitoja moduulissa "Minä ja pehmeät taitoni", jonka jälkeen tarkastellaan
muihin henkilöihin liittyviä pehmeitä taitoja moduulissa "Pehmeät taidot ja tiimi", ja
lopuksi sovelletaan taitoja työtilanteisiin moduulissa "Pehmeät taidot työssä". Myös
jokaisen taitomoduulin alamoduulissa on kaksi progressiivista tasoa: ensimmäisessä
harjoituksessa tarkastellaan taitoa itsessä ja omassa toiminnassa, ja toisessa
harjoituksessa taito viedään työtilanteeseen tai muuhun vastaavaan tilanteeseen.
Tehtäviä edeltää moduulin aihekuvaus sekä linkkejä avoimiin oppimisresursseihin.
Lopuksi oppijoita pyydetään antamaan esimerkki siitä, miten hän on soveltanut
kyseistä taitoa käytännössä. Tämä auttaa heitä tunnistamaan pehmeät taidot omasta
elämästään.
Moduulikohtaiset menetelmät löytyvät kyseisistä moduuleista.
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Valmennuksen kesto
Valmennuksen kesto on vapaa ja omakohtainen niille, jotka suorittavat sen
itsenäisesti. Monimuoto-opetuksena toteutettu valmennus noudattaa valmentajan
osoittamaa aikataulua. Valmennuksen kesto voi olla tuolloin esimerkiksi 12-16
viikkoa, missä tapauksessa valmennussessioita järjestettäisiin noin joka toinen
viikko, tai esimerkiksi lyhyempi intensiivikurssi. Valmentajan opas tarjoaa lisätietoa
valmentajavetoiseen vaihtoehtoon.
Arvioitu aika valmennuksen eri osien suorittamiseen on:
Pehmeiden taitojen Reboot-testi:
Pehmeiden taitojen Reboot-testi

Kesto

Pehmeiden taitojen alkutesti

30 minuuttia

Moduuli 0 - Johdanto pehmeisiin taitoihin
Teema

Kesto

Johdanto pehmeisiin taitoihin

90 minuuttia

Moduuli 1 - Minä ja pehmeät taitoni
Taito

Kesto

Itsetuntemus

30 minuuttia

Muutoksen ymmärtäminen

35 minuuttia

Uteliaisuus

30 minuuttia

Avoimuus

45 minuuttia

Sinnikkyys

100 minuuttia

Sopeutumiskyky

55 minuuttia

Luottaminen omiin kykyihin

26 minuuttia

Motivaatio

45 minuuttia
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Moduuli 2 - Pehmeät taidot ja tiimi
Taito

Kesto

Tiimityö

28 minuuttia

Ihmissuhdetaidot

36 minuuttia

Suvaitsevaisuus ja kulttuuri

40 minuuttia

Neuvottelutaidot

60 minuuttia

Verkostoituminen

45 minuuttia

Johtajuus

90 minuuttia

Monialaisuus

60 minuuttia

Moduuli 3 - Pehmeät taidot työssä
Taito

Kesto

Aloittellisuus

115 minuuttia

Luovuus

160 minuuttia

Kokemuksesta oppiminen

60 minuuttia

Suunnittelu- ja projektitaidot

90 minuuttia

Ajanhallinta

60 minuuttia

Muutoksenhallinta

140 minuuttia

Ongelmanratkaisu

90 minuuttia

Moduuli 4- Työuran ja taitojen mukautuvaisuus
Teema

Kesto

Työuran ja taitojen

80 minuuttia

mukautuvaisuus
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Pehmeiden taitojen itsetestaus:
Pehmeiden taitojen itsetestaus

Kesto

Pehmeiden taitojen lopputesti

30 minuuttia

Moduuli 5 - Portfolion luominen

Taito

Kesto

Portfolion luominen

70 minuuttia

Arviointi
Reboot-valmennuksen arviointi on oman oppimisen arviointia. Valmentaa
kannustetaan tukemaan oppijoita oppimisprosessin aikana ja keskittymään
oppijoiden pehmeisiin taitoihin sekä niiden kehittämiseen ja soveltamiseen.
Arviointi tapahtuu kolmella tasolla:
1. Pehmeiden taitojen alkutesti antaa tietoa oppijoiden pehmeiden taitojen
ymmärryksen ja osaamisen tasosta, eli mitkä ovat vahvempia ja mitkä heikompia
taitoja, joita kannattaa kehittää edelleen. Valmentajien tulisi pohtia näitä havaintoja
oppijan kanssa arvioidakseen, mitkä pehmeät taidot ovat hyödyllisimpiä oppijan
henkilökohtaiselle kasvulle.
2. Moduulien harjoitukset antavat tärkeää tietoa oppijoiden taidoista käyttää ja
kehittää kyseisiä pehmeitä taitoja sekä lisätä ymmärrystään niistä. Valmentajia
kannustetaan tukemaan ja ohjaamaan oppijoita pehmeiden taitojen soveltamisessa.
3. Oppimispäiväkirja antaa oppijoille mahdollisuuden seurata omaa kehitystään,
ideoitaan, oivalluksiaan sekä ymmärrystään ja suhtautumistaan pehmeisiin taitoihin
ja niiden soveltamisesta työelämässä. Valmentaja ja oppijat voivat keskustella näistä
havainnoista. Oppimispäiväkirjaa kannattaa kirjoittaa säännöllisesti, esimerkiksi
päivittäin, Reboot-valmennuksen parissa työskenneltäessä, kun siihen tulee tilaisuus
tai kun syntyy uusia oivalluksia. Oppijat voivat kirjoittaa:
a. pehmeisiin taitoihin liittyvistä havainnoista, oivalluksista, ajatuksista ja
ideoista
b. jos jokin valmennuksen aikana on helppoa tai vaikeaa
c. havaintoja muista, miten muut ovat käyttäneet pehmeitä taitoja, jne.
d. mitä tahansa muita pehmeisiin taitoihin liittyviä havaintoja.
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Yksityskohtainen kurssikuvaus
Pehmeiden taitojen arviointi ja tunnistaminen
Pehmeiden taitojen itsetestaus
Kuvaus
Pehmeiden taitojen testaaminen on tärkeä osa Reboot-valmennusta, sillä se tarjoaa
mahdollisuuden mitata ja tarkastella oppijoiden pehmeitä taitoja ja näiden
osaamistasoa. Lisäksi se tarjoaa tietoa pehmeiden taitojen kehittymisestä
valmennuksen aikana.
Pehmeiden taitojen testi on jaettu kahteen osaan:
Monivalintakoe, jolla mitataan ymmärrys pehmeistä taidoista ja niiden hyödyistä
työelämässä.
Työelämäskenaariokysymykset, joissa testataan pehmeiden taitojen soveltamista
työelämän (sekä muun elämän) eri tilanteissa.
Pehmeät taidot testataan kahdesti Reboot-valmennuksen aikana:
1. Ensimmäiseksi valmennuksen alussa, ennen valmennusmoduuleihin siirtymistä.
Tämän tavoitteena on saada kuva pehmeiden taitojen ymmärryksen ja osaamisen
tasosta valmennuksen alussa, mitkä taidot ovat vahvoja ja mitkä vaativat enemmän
kehittämistä. Tämä auttaa suunnittelemaan valmennusta.
2. Toisen kerran valmennuksen lopussa, mutta ennen Portfolion luominen moduulia. Tämän lopputestin ja alkutestin tulosten vertaaminen tarjoaa tietoa
pehmeiden taitojen kehittymisestä valmennuksen aikana sekä mitkä taidot vielä
vaativat kehittämistä. Päivitetty tieto omista pehmeistä taidoista ja näiden
osaamisesta voidaan viedä omaan portfolioon.
Tavoitteet
Pehmeiden taitojen testaamisen tavoitteena on saada ymmärrys oppijoiden
pehmeiden taitojen tasosta ennen valmennusta ja sen jälkeen, sekä ymmärtää, mitkä
taidot vaativat enemmän harjoitusta ja mitä taidot hallitaan. Lisäksi tavoitteena on
saada kuva taitojen kehittymisestä valmennuksen aikana.

Moduuli 0 - Johdanto pehmeisiin taitoihin
Moduulin kuvaus
Tämä moduuli johdattaa oppijat pehmeisiin taitoihin, mitä ne ovat, miksi ne ovat
tärkeitä, sekä miten tunnistaa ne ja kehittää niitä. Moduuli sisältää kaksi harjoitusta,
jotka auttavat pohtimaan pehmeitä taitoja. Moduuli määrittelee pehmeät taidot
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synnynnäisiksi ja ei-kognitiivisiksi ominaisuuksiksi, joita voidaan kehittää sekä
henkilökohtaisen että työelämän eri tarkoituksiin.
Moduulin tavoitteet
Johdanto pehmeisiin taitoihin -moduulin tavoitteena on luoda pohjaymmärrystä
pehmeistä taidoista: mitä ne ovat, miten kehittää ja tunnistaa niitä. Pohjatieto
pehmeistä taidoista auttaa tulevien Reboot-valmennusmoduulien parissa
työskentelemistä. Tämän moduulin aikana opitaan myös, että pehmeitä taitoja
opitaan ja kehitetään henkilökohtaisessa elämässä, työelämässä sekä koulutuksen
yhteydessä. Tämä auttaa pohdittaessa esimerkkejä pehmeiden taitojen
käyttötilanteista.
Moduulin tavoitteena on:
Luoda ymmärrystä mitä pehmeät taidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä.
Lisätä ymmärrystä miten pehmeät taidot ilmenevät työelämässä.
Edistää kykyä tunnistaa pehmeitä taitoja itsessä ja muissa.
Lisätä kykyä kehittää omia pehmeitä taitoja.
Valmistaa Reboot-valmennusmoduulien suorittamiseen luomalla
pohjaymmärrystä pehmeistä taidoista.

Pehmeiden taitojen kehittäminen
Moduuli 1 - Minä ja pehmeät taitoni
Moduulin kuvaus
Minä ja pehmeät taitoni -moduuli keskittyy omakohtaisiin pehmeisiin taitoihin,
seikkoihin, piirteisiin, asenteisiin ja reaktioihin, joille kaikki operatiiviset ja
kanssakäymiseen liittyvät pehmeät taidot rakentuvat. Tämä moduuli mahdollistaa
syvällisen pohdinnan pehmeistä taidoista, joita yksilö tuo työpaikalle ja
työympäristöön.
Moduuli koostuu kahdeksasta pehmeisiin taitoihin keskittyvästä alamoduulista,
joista kukin sisältää kuvauksen pehmeästä taidosta ja miksi se on tärkeä, teemaan
liittyviä avoimia oppimisresursseja, kaksi harjoitusta (harjoituksia on yhteensä 16)
sekä esimerkin pehmeiden taitojen käyttämisestä. Tässä moduulissa harjoitellaan
seuraavia taitoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Itsetuntemus
Muutoksen ymmärtäminen
Uteliaisuus
Avoimuus
Sinnikkyys
Sopeutumiskyky
Luottaminen omiin kykyihin
Motivaatio

12

Moduulin tavoitteet
Minä ja pehmeät taitoni -moduulin tavoitteena on kehittää omakohtaisia, omaan
persoonaan liittyviä pehmeitä taitoja, piirteitä, asenteita ja reaktioita, joille kaikki
operatiiviset ja kanssakäymiseen liittyvät pehmeät taidot rakentuvat.
Moduulit sisältämien pehmeiden taitojen oppimistavoitteet ovat:
1. Itsetuntemus
Tietoisuus itsestä ja omista kyvyistä
Omien tunteiden, käyttäytymisen ja erityispiirteiden tunnistaminen, sekä
kognitiivisen, fyysisen ja emotionaalisen itsensä ymmärtäminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat syventäneet ymmärrystään itsestään
ja itsensä eri puolista, kuten vahvuuksistaan, heikkouksistaan, uskomuksistaan,
tunteistaan ja motivaatioistaan. Tavoitteena on muodostaa rehellinen ja
kokonaisvaltainen ymmärrys omista kyvyistä ja niiden käyttämisestä eri tilanteissa.

2. Muutoksen ymmärtäminen
Avoimuus muutokselle sekä kyky omaksua muutos ja valjastaa se uusiksi
mahdollisuuksiksi
Muutokseen varautuminen ja sen hallitseminen, sekä henkilökohtainen
muutokseen sopeutuminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat syventäneet ymmärrystään
muutoksesta. Tämä auttaa heitä sopeutumaan paremmin uusiin ja erilaisiin
työympäristöihin, työolosuhteisiin sekä ammatillisiin tilanteisiin.

3. Uteliaisuus
Halu tutkia ja oppia (läpi elämän)
Uuden tiedon etsiminen ja/tai käyttäminen uusilla tavoilla
Uteliaisuuden herättäminen ja ottaminen osaksi omaa itseä, sekä omien
uteliaisuuden ja kiinnostuksen kohteiden miettiminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet taitoja ja ominaisuuksia,
jotka auttavat uusien mahdollisuuksien ja näkökulmien löytämisessä. Lisäksi he
ymmärtävät mitä hyötyä opinnälästä on ja osaavat hyödyntää uteliaisuutta erilaisissa
työtilanteissa.

4. Avoimuus
Mielikuvituksen käyttäminen, avoimuus kokemuksille, uuden ja uutuuksien
hyväksyminen; vaihtelun, erilaisuuden ja uuden lisäarvon ymmärtäminen
Totutun, tavanomaisen ja perinteisen haastaminen
Omien olettamusten kyseenalaistaminen ja näkeminen ulkopuolisen silmin
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Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet avoimuuttaan sekä
kehittäneet vastaanottavaisuuttaan erilaisuutta, monimuotoisuutta ja uusia
lähestymistapoja kohtaan. He ovat lisänneet ymmärrystään, miten haastaa totuttu ja
tavanomainen, ja kuinka olla avoin erilaisille ideoille ja kokemuksille työhön
liittyvissä tilanteissa.

5. Sinnikkyys
Muutosten sietäminen ja epäsuotuisiin olosuhteisiin sopeutuminen
Vaikeisiin tilanteisiin vastaaminen positiivisesti ja ennakoiden
Sisäisen inspiraation, motivaation sekä voiman löytäminen ja haasteiden
yläpuolelle nouseminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat lisänneet ymmärrystään taidoista,
joiden avulla he voivat vastata haasteisiin positiivisesti ja ennakoiden. Alamoduulin
tavoitteena on lisätä oppijan tietoisuutta omasta sinnikkyydestään, miten hän pystyy
tehokkaasti vastaamaan erilaisiin työelämän haasteisiin, mitä resursseja ja
toimintatapoja hän voi hyödyntää kohdatessaan haasteita ja miten haasteet voidaan
kääntää esimerkiksi mahdollisuuksiksi ja ratkaisuiksi erilaisiin ongelmiin.

6. Sopeutumiskyky
Muutoksen kohtaaminen ja käsitteleminen rakentavalla tavalla
Suunnitelmien sopeuttaminen muutokseen tavoitteiden saavuttamiseksi
Kyky ajatella joustavasti ja erilaisten asenteiden sekä mielipiteiden kehittäminen
eri tilanteissa
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet taitoja, jotka auttavat
heitä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin omaksumalla joustavamman ajattelutavan ja
rakentavamman asenteen, sekä luomaan uusia näkökulmia. Sopeutumiskyky auttaa
ratkaisemaan työelämän erilaisia ongelmia luovuutta hyödyntäen.

7. Luottaminen omiin kykyihin
Yksilöllisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja arvioiminen sekä
valjastaminen tehtävän suorittamiseen ja tavoitteen saavuttamiseen
Usko omiin kykyihin vaikuttaa tapahtumien etenemiseen epävarmuudesta,
takaiskuista ja epäonnistumisista huolimatta
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet uskoa omiin kykyihinsä
suorittaa tehtäviä ja ottaa vastuuta onnistuneesti, sekä ymmärrystä omiin kykyihin
luottamisen tärkeydestä ja miten se voi lisätä mahdollisuuksia menestyä sekä
työelämässä että työnhakuprosessissa. Tavoitteena on oppia lähestymään tehtäviä
innolla. motivoituneena ja luottavaisena.
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8. Motivaatio
Päättäväisyyden, aloitteellisuuden ja toimintakyvyn osoittaminen joko
ongelmien ratkaisemiseksi tai mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
Sitoutuminen lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteisiin
Motivoituneena pysyminen paineen alaisena sekä vastoinkäymisiä, takaiskuja,
haasteita tai ongelmia kohdatessa
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet taitojansa
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa, taitojensa parantamisessa,
positiivisena pysymisessä, aloitteiden tekemisessä työpaikalla, sekä omien
motivaatioidensa ymmärtämisessä. Omien motivointitaitojen työstäminen tarjoaa
myös mahdollisuuden tarkastella omaa itseluottamusta, itsetehokkuutta ja
sopeutumiskykyä sekä motivaatioita työpaikan löytämiseen tai vaihtamiseen.

Moduuli 2 - Pehmeät taidot ja tiimi
Moduulin kuvaus
Pehmeät taidot ja tiimi -moduuli keskittyy pehmeisiin taitoihin, jotka liittyvät
muihin ihmisiin ja siten luovat yhteyden itsen ja muiden välillä.
Moduuli koostuu seitsemästä pehmeisiin taitoihin keskittyvästä alamoduulista, joista
kukin sisältää kuvauksen pehmeästä taidosta ja miksi se on tärkeä, teemaan liittyviä
avoimia oppimisresursseja, kaksi harjoitusta (harjoituksia on yhteensä 14) sekä
esimerkin pehmeiden taitojen käyttämisestä. Tässä moduulissa harjoitellaan
seuraavia taitoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiimityö
Ihmissuhdetaidot
Suvaitsevaisuus ja kulttuuri
Neuvottelutaidot
Verkostoituminen
Johtajuus
Monialaisuus

Moduulin tavoitteet
Pehmeät taidot ja tiimi -moduulin tavoitteena on kehittää pehmeitä taitoja, jotka
liittyvät muihin ihmisiin ja siten luovat yhteyden itsen ja muiden välillä. Kyky
työskennellä hyvin muiden kanssa on tärkeä taito työpaikalla. Näiden taitojen
merkitys korostuu globalisoituvassa maailmassa, jossa yhä useammassa
organisaatiossa työskennellään eri kulttuurien ja erilaisten taustojen omaavien
ihmisten kanssa.
Moduulit sisältämien pehmeiden taitojen oppimistavoitteet ovat:
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1. Tiimityö
Kyky työskennellä tiimissä muiden kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi
ja ideoiden tuottamiseksi
Ymmärtää, kuinka luoda toimiva ja yhteistyökykyinen tiimi
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijoilla on lisääntynyt ymmärrys yhteistyön
tärkeydestä, hyödyistä sekä kyvystä lisätä työn tehokkuutta ja tulosten laatua, kuten
myös sen kasvavasta merkityksestä monitieteellisissä tai monikulttuurillisissa
tiimeissä. Tavoitteena on myös oppia arvostamaan ja ymmärtämään muiden
vahvuuksia ja heikkouksia työssä, tiimiläisten omista poikkeavia kiinnostuksen
kohteita, ja miten erilaiset kokemukset ja näkökulmat ovat hyödyllisiä, sillä niiden
avulla voidaan saavuttaa parempi lopputulos.

2. Ihmissuhdetaidot
Ideoiden ja ajatusten viestiminen muille vakuuttavasti erilaisia menetelmiä
käyttäen
Muita motivoivien, inspiroivien ja opastavien kertomusten ja skenaarioiden
tuottaminen
Osallistuminen rakentaviin keskusteluihin erilaisista ajatuksista ja ideoista
Käyttäjäystävällisten ratkaisujen ymmärtäminen ja esittäminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijoilla on lisääntynyt ymmärrys
ihmissuhdetaitojen merkityksestä ja hyödyistä, muiden näkökulmien ja tarpeiden
ymmärtämisestä sekä kyvystä empatiaan muita kohtaan. Tämä alamoduuli kehittää
positiivista asennetta ja viestintää muita kohtaan, mukaan lukien työkaverit ja muut
työhön liittyvät henkilöt, ihmissuhdelähtöistä käytöstä, sekä kykyä luoda
käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.

3. Suvaitsevaisuus ja kulttuuri
Ihmisten erilaisten taustojen ja tilanteiden kunnioittaminen ja
monimuotoisuuden tukeminen
Suvaitsemattomuuteen puuttuminen ja sen käsitteleminen
Monimuotoisuuden arvostaminen ideoiden ja mahdollisuuksien lähteenä
Kyky työskennellä erilaista ja omasta poikkeavaa työkulttuuria ja sosiaalista
kulttuuria edustavien ihmisten kanssa, sekä ymmärtää ja suvaita uskomuksia ja
käytäntöjä, jotka eroavat omista tai ovat ristiriidassa omien uskomusten ja
käytäntöjen kanssa
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat kykenevät pohtimaan suvaitsevaisuutta,
monimuotoisuutta ja kulttuurin eroja sekä näiden työpaikalle tuomaa lisäarvoa.

4. Neuvottelutaidot
Keskustelun aloittaminen ja ylläpitäminen kahden tai useamman
ihmisen/osapuolen välillä
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Kyky saavuttaa ymmärrys, löytää ratkaisu ja voittaa vastapuolen vastustus
neuvottelutilanteessa
Perustelujen esittäminen vakuuttavasti ja tehokkaasti
Kyky kysyä oikeita asioita tilanteen määrittelemiseksi ja tarpeiden
selvittämiseksi, sekä luoda molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat omaksuneet tekniikoita, joista on
hyötyä keskustelun luomisessa ja ylläpitämisessä, muiden vakuuttamisessa,
konfliktien hallinnassa, sekä neuvotellessa myönteinen tai molempia osapuolia
tyydyttävä tulos.

5. Verkostoituminen
Avoimuus ja kyky luoda uusia kontakteja, suhteita ja yhteistyötä muiden kanssa
Kontaktien ylläpitäminen ja hoitaminen, sekä verkostojen hyödyntäminen
sitoutumisen maksimoimiseksi tuoden yhteen erilaisia näkökulmia
Hyvien työsuhteiden merkityksen ymmärtäminen positiivisen ja tuottavan
työympäristön perustana
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat tietoisia verkostoitumisen
tärkeydestä työelämässä. Siksi tämä alamoduuli kiinnittääkin huomiota
verkostoitumistaitojen kehittämiseen, pyrkimykseen rakentaa vakaita ja luotettavia
työsuhteita, sekä kykyyn luoda, ylläpitää, hallita ja käyttää kontakteja, verkostoja ja
suhteita.

6. Johtajuus
Muiden inspiroiminen, innostaminen ja liikkeelle saaminen
Muiden tukeminen tulosten saavuttamiseksi
Kyky viestiä tehokkaasti, vakuuttaa ja neuvotella
Esimerkeillä johtaminen ja muiden tukeminen empatiaa hyödyntäen toivottujen
tulosten saavuttamiseksi
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijoilla on lisääntynyt ymmärrys mitä on hyvä
johtajuus ja sen arvosta, sekä positiivisesta vaikutuksesta tiimiin ja sen tuottavuuteen
ja tehokkuuteen. Oppijat pohtivat omia johtajuustaitojaan, kuten kykyä toimia
päättäväisesti, muiden motivoimista ja liikkeelle saamista.

7. Monialaisuus
Eri alojen tiedon tuominen yhteen ja valjastaminen tuottamaan tehokkaita ja
toimivia ratkaisuja
Kriittinen analysointi ja ajattelu erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen
Olemassa olevien ja puolueellisten mallien arvioiminen ja haastaminen itsessä
sekä muissa
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat lisänneet ymmärrystään miten eri
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toimi- ja tieteenalojen yhteen tuominen lisää tuottavuutta ja nostaa työn laatua, sekä
mikä on monialaisten taitojen merkitys etsittäessä uusia lähestymistapoja ja
ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Moduuli 3 - Pehmeät taidot työssä
Moduulin kuvaus
Pehmeät taidot työssä -moduuli keskittyy pehmeisiin taitoihin, joita tarvitaan työn
ja sen sisällön suorittamiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa.
Moduuli koostuu seitsemästä pehmeisiin taitoihin keskittyvästä alamoduulista, joista
kukin sisältää kuvauksen pehmeästä taidosta ja miksi se on tärkeä, teemaan liittyviä
avoimia oppimisresursseja, kaksi harjoitusta (harjoituksia on yhteensä 14) sekä
esimerkin pehmeiden taitojen käyttämisestä. Tässä moduulissa harjoitellaan
seuraavia taitoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aloitteellisuus
Luovuus
Kokemuksesta oppiminen
Suunnittelu- ja projektitaidot
Ajanhallinta
Muutoksenhallinta
Ongelmanratkaisu

Moduulin tavoitteet
Pehmeät taidot työssä -moduulin tavoitteena on kehittää pehmeitä taitoja, joita
tarvitaan työn ja sen sisällön suorittamiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa,
sekä jotka liittyvät ongelmanratkaisuun, mahdollisuuksien havaitsemiseen,
muutoksen hallintaan ja kokemuksesta oppimiseen.
Moduulit sisältämien pehmeiden taitojen oppimistavoitteet ovat:
1. Aloitteellisuus
Mahdollisuuksien havaitseminen ja prosessien aloittaminen
Haasteisiin vastaaminen
Itsenäisesti työskenteleminen ja toimiminen tavoitteiden saavuttamiseksi
Tavoitteissa pysyminen ja työn suorittaminen ennakoiden
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat saaneet valmiuksia ottaa vastuuta
tehtävien suorittamisesta ja toteutuksesta. Tavoitteena on lisätä oppijoiden
päätöksentekotaitoja ja kykyä reagoida proaktiivisesti ja ennakoivasti tilanteisiin,
joissa voi ilmetä ongelmia, sekä ymmärrystä vastuun ottamisen merkityksestä
työssään ja päätöksiin johtavien mahdollisuuksien havaitsemisesta.
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2. Luovuus
Asioiden tarkasteleminen ja niitä lähestyminen erilaisista tai epätavanomaisista
näkökulmista
Mielikuvituksen käyttäminen luovien ja tarkoituksenmukaisten ideoiden
kehittämiseen ja mahdollisuuksien tunnistamiseen
Tiedon, asioiden, eri yhteyksien ja resurssien tunnistaminen ja yhdistäminen
lisäarvon luomiseksi
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet kykyänsä soveltaa ja
valjastaa luovaa ja innovatiivista ajattelua työssä, ongelmanratkaisussa ja uusia
mahdollisuuksia etsiessään, sekä lisänneet ymmärrystään luovuuden roolista,
merkityksistä ja lisäarvosta työelämässä. Tämä vaikuttaa positiivisesti ajattelun
ketteryyteen sekä suunnittelu- ja organisointitaitoihin, joita tarvitaan ideointiin ja
ongelmanratkaisuun.

3. Kokemuksesta oppiminen
Kokemusten hyödyntäminen oppimismahdollisuuksina
Toisilta ja toisten kokemuksista oppiminen sekä oman oppimisen pohtiminen
Omista ja muiden menestyksestä ja takaiskuista oppiminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat saaneet paremman käsityksen siitä,
kuinka onnistumisista ja epäonnistumisista (henkilökohtaiset ja ammatilliset
epäonnistumiset) voidaan oppia ja miten ne voidaan muuttaa positiivisiksi
oppimistuloksiksi ja mahdollisuuksiksi.

4. Suunnittelu- ja projektitaidot
Pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden asettaminen
Prioriteettien, aikarajojen ja toimintasuunnitelmien määritteleminen työmäärän
mukaan
Suunniteltujen tulosten toimittaminen sovittujen laatustandardien ja
määräaikojen puitteissa
Odottamattomiin muutoksiin sopeutuminen ja suunnitelmien muuttaminen
vastaavasti
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat lisänneet ymmärrystään ja taitojaan
työsuunnitelmista, työn suunnittelusta ja toteuttamisesta, strategisesta visiosta, sekä
resurssien suunnittelemisesta suhteessa tavoitteisiin sekä työssä että
henkilökohtaisessa elämässä. Tähän sisältyy kyky tarkastella projektia laajempana
kokonaisuutena samoin kuin sen yksityiskohtia, ja priorisoida tehtävät tarpeen ja
tilanteen mukaan.

5. Ajanhallinta
Ajan käyttäminen tehokkaasti tavoitteiden suorittamiseksi
Muiden auttaminen hallitsemaan aikansa tehokkaasti
Ajanhallintatekniikoiden kehittäminen ja soveltaminen

Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijoilla on lisääntynyt ymmärrys ja kyky
priorisoida tehtäviä ja vastuita tehokkaasti, käsitellä odottamattomia muutoksia tai
tilanteita, ja maksimoida käytettävissä oleva aika tuottavuuden ja tehokkuuden
lisäämiseksi.

6. Muutoksen hallinta
Yleisitilanteen ja kokonaisuuden ymmärtäminen, ja analyyttisen ajattelun
hyödyntäminen tunnistettaessa muutostekijöitä ympäristössä
Toiminnan sopeuttaminen muutoksiin haluttujen tulosten saavuttamiseksi
Tiedon ja informaation etsiminen eri tietolähteistä ja tutkimuksesta tukemaan
päätöksentekoa
Toimenpiteiden tunnistaminen ja toimeenpaneminen nopeasti muuttuvissa
tilanteissa
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat kehittäneet taitoja, joita tarvitaan
työelämän muutosten ennakoimisessa, toteuttamisessa ja päätöksenteossa.

7. Ongelmanratkaisu
Ongelman tunnistaminen ja määritteleminen
Tiedon, aikaisempien kokemusten ja muun informaation hyödyntäminen
ongelmanratkaisussa
Vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen
Parhaan ratkaisun valitseminen
Tämän alamoduulin suoritettuaan oppijat ovat lisänneet ymmärrystään ja taitojaan
haasteiden havaitsemisesta, kohtaamisesta ja ratkaisemisesta sekä
ongelmanratkaisun tärkeydestä. Lisäksi he osaavat pohtia aikaisempia
ongelmanratkaisutilanteita ja valita erilaisia menetelmiä käytettäväksi
ongelmanratkaisussa.

OMIEN TAITOJEN TUOTTEISTAMINEN JA MARKKINOINTI
Moduuli 4 - Työuran ja taitojen mukautuvaisuus
Moduulin kuvaus
Tämä moduuli keskittyy työuran ja taitojen mukautuvaisuuteen ja soveltamiseen.
Työuran ja taitojen mukautuvaisuudella tarkoitetaan yksilön kykyä sopeuttaa oma
osaaminen ja taidot uusiin ammatteihin, ammatillisiin todellisuuksin, työpaikkoihin
ja työuriin, ja täten lisätä oman uransa mukautuvaisuutta ja joustavuutta sekä
voimaantumista omasta urastaan.
Tämä sisältää psyykkisen joustavuuden ja avoimuuden nähdä omat taidot,
kompetenssit ja osaaminen uudesta näkökulmasta, kyvyn pohtia mitä pehmeitä
taitoja on kehittynyt eri tilanteissa sekä valita ja soveltaa taitoja ja osaamista eri
työpaikkoihin, ammatteihin ja työnhakuun. Moduuli sisältää kaksi harjoitusta.
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Moduulin tavoitteet
Työuran ja taitojen mukautuvaisuus -moduulin tavoitteena on kehittää oppijoiden
joustavuutta ja kykyä mukauttaa ja soveltaa taitojaan, osaamistaan ja kokemustaan
uusiin ammatillisiin todellisuuksiin, työpaikkoihin ja työuriin, ja näin lisätä
hallinnan tunnetta omasta urastaan.
Moduulin tavoitteena on:
Kehittää kykyä, henkistä joustavuutta ja ketteryyttä tarkastella omia taitoja
uudesta näkökulmasta
Lisätä ymmärrystä omista pehmeistä ja kovista taidoista, ja miten niitä voitaisiin
yhdistää uusiksi mahdollisuuksiksi
Lisätä ymmärrystä, miten omat taidot voidaan siirtää uusiin ammatillisiin
todellisuuksiin, ammatteihin, työpaikkoihin ja työuriin, luoden näin työuran
sopeutumista, joustavuutta ja mukautuvaisuutta
Helpottaa siirtymistä uusiin työpaikkoihin ja työtehtäviin

Moduuli 5 - Portfolion luominen
Moduulin kuvaus
Portfolion luominen -moduuli lisää ymmärrystä portfoliosta, mikä se on, mikä on
sen tarkoitus, mihin sitä käytetään ja miten, sekä kuinka luoda portfolio. Se myös
selventää mikä on ero portfolion ja ansioluettelon (Curriculum Vitae) välillä.
Moduuli sisältää yhden harjoituksen, joka ohjaa askel askeleelta oman portfolion
luomiseen ja tarjoaa hyödyllisiä resursseja tähän.
Moduulin tavoitteet
Portfolion luominen -moduulin tavoitteena on lisätä ymmärrystä mikä on portfolio
ja miksi se on höydyllinen työelämään liittyvissä asioissa, sekä oppia, kuinka tuoda
omia taitoja, osaamista ja kokemusta esiin portfoliossa, ja kuinka luoda portfolio.
Moduulin tavoitteena on:
Kehittää ymmärrystä mikä on portfolio ja miten sen avulla voidaan tuoda esiin
omia taitoja, osaamista ja kokemusta.
Kehittää käytännön taitoja itsenäiseen portfolion luomiseen eri työpaikkoihin,
aloille, sektoreille ja ammatteihin.
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Reboot-valmennus
Reboot-valmennus on kehitetty Euroopan komission Erasmus+,
aikuiskoulutus, -ohjelman tukeman projektin Rebooting, Re-rooting and Reskilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for
Work 4.0. aikana. Tähän osallistui organisaatioita neljistä maasta, Belgiasta,
Isosta-Britanniasta, Kreikasta ja Suomesta. Projektin tavoitteena oli lisätä
työttömien ja alityöllistettyjen työllistymispotentiaalia kehittämällä heidän
tietouttaan ja osaamistaan työelämässä tarvittavista pehmeistä taidoista sekä
kykyä tunnistaa ja tuoda ne esiin, kuten myös kykyä mukauttaa ne
urakehitykseen.

Lue lisää Reboot-projektista verkkosivuilta osoitteessa www.rebootproject.eu

Lue lisää korkeakoulutettujen työllistymishaasteista Rebootselvitysraportista: Employment Challenges and Training Needs of
Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates in Europe
(Findings from the Reboot Project).

Haluamme kiittää Euroopan komissiota sekä Suomen opetushallitusta tuesta
ja mahdollisuudesta kehittää Reboot-valmennus, toteuttaa Rebootvalmennuspilotointi sekä tuottaa tämä opas Reboot-valmennukseen.
Kiitämme myös kaikkia Reboot-projektiin ja -valmennukseen osallistuneita.

