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HYVÄ TYÖELÄMÄVALMENTAJA,
Reboot-opas työelämävalmentajille ja -fasilitaattoreille tarjoaa tietoja työttömille ja
alityöllistetyille korkeakoulutetuille suunnatun Reboot-valmennuksen ja pehmeiden
taitojen testauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Valmennuksen tavoitteena on
edistää työttömien ja alityöllistettyjen korkeakoulutettujen valmiuksia:
Tunnistaa ja kehittää työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja ja osaamista.
Tuoda esiin pehmeät taitonsa ja osaamisensa mahdolliselle työnantajalle
portfolioiden avulla.
Soveltaa ja yhdistää pehmeitä taitoja omaan kokemukseensa ja ammatilliseen
osaamiseensa luoden näin työuran joustavuutta ja mukautuvaisuutta sekä
uusia ammatillisia mahdollisuuksia.
Lisätä omia työllistymismahdollisuuksiaan.
Tämä opas tarjoaa valmentajille työkaluja, materiaalia, tietoa ja esimerkkejä
tuntisuunnitelmista käytettäväksi Reboot-valmennuksen toteuttamisessa yhdessä
Reboot-valmennusalustan kanssa. Valmennus voidaan toteuttaa monimuotoopetuksena tai virtuaalisena valmennuksena. Tämä opas pyrkii myös lisäämään
valmentajien valmiuksia tukea pehmeiden taitojen kehittämistä.
Valmentajien opas on suunnattu kaikille työelämävalmentajille ja fasilitaattoreille,
jotka edistävät korkeakoulutettujen työllistymistä, mukaan lukien korkea-asteen
oppilaitokset, koulutushenkilökunta ja uraohjaajat, täydennyskoulutus,
työelämävalmennusta ja jatkuvaa oppimista tarjoavat organisaatiot,
työvoimatoimistot sekä keskeiset toimijat henkilöstöjohtamisen ja työllisyyden
saralla. Tämä opas ja työttömille sekä alityöllistetyille korkeakoulutetuille suunnattu
itsenäiseen verkko-oppimiseen tarkoitettu opas ovat rinnasteisia.

Reboot-valmennus
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Reboot
oppaan

rakenne
Reboot-opas on jaettu neljään osaan valmennuksen rakenteen mukaisesti:
Ensimmäisessä osassa "Boostaa osaamistasi" käydään läpi Rebootvalmennus, sen edut ja rakenne, valmennuksen toteuttaminen,
kohderyhmä sekä arviointi.
Toisessa osassa "Boostaa pehmeitä taitojasi" keskitytään pehmeisiin
taitoihin. Ensin oppijat testaavat omat pehmeät taitonsa, minkä jälkeen
käydään läpi, mitä pehmeät taidot ovat, miksi ne ovat tärkeitä, miten ne
voidaan tunnistaa ja miten niitä voidaan kehittää. Lopuksi esitellään
Reboot-taitomoduulit.
Kolmannessa osassa "Boostaa työuraasi" käsitellään työuran ja taitojen
joustavuutta ja mukautuvuutta sekä portfolion luomista.
Oppaan viimeinen osa esittelee valmentajien ja korkeakoulutettujen
kokemuksia valmennuksesta, vinkkejä valmennukseen toteuttamiseen
sekä Reboot-valmennusohjelman rakenteen.
Oppaan kolme ensimmäistä osaa tarjoavat työkaluja, materiaaleja ja tietoa
Reboot-valmennuksen toteuttamiseen sekä oppijoiden tukemiseen ja
ohjaamiseen valmennuksen aikana.
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Reboot-oppaan ensimmäisessä osassa esitellään
Reboot-valmennus, sen hyödyt ja rakenne. Lisäksi
kerrotaan, kuinka Reboot-valmennusta voidaan käyttää,
oppimista arvioidaan ja mikä on valmentajan rooli.

Uusia taitoja
korkeakoulutetuille
työnhakijoille
Työmarkkinat ovat jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa. Uusia
ammatteja syntyy ja vanhoja häviää koko ajan, ja automaatio korvaa
työpaikkoja. Pehmeistä taidoista onkin tullut entistä tärkeämpiä. Niitä
tarvitaan työn suorittamiseen ja ne auttavat myös siirtymään uusiin
työtehtäviin, työpaikkoihin ja ammatteihin. Työelämän haasteet ja
muutokset vaikuttavat myös korkeakoulutettuihin, joiden keskuudessa
työttömyys ja alityöllisyys ovat lisääntyneet.
Reboot-valmennus on tarkoitettu kaikille työttömille ja alityöllistetyille
korkeakoulutetuille koulutusalasta riippumatta. Valmennuksen tavoitteena on
edistää korkeakoulutettujen työllistymispotentiaalia kehittämällä työelämässä
tarvittavia pehmeitä taitoja. Vaikka valmennusmateriaali on sama kaikille
korkeakoulutetuille työnhakijoille, kannattaa valmennus ja materiaalit,
harjoitukset, keskustelut, esimerkit ja valmennuksen toteutustapa mukauttaa
oppijoiden tarpeiden mukaan. Tarpeet voivat olla fyysisiä, kuten esimerkiksi
etäisyys valmennuspaikkaan, työllisyyteen ja työkokemukseen liittyviä,
henkilökohtainen tai jokin näiden yhdistelmä.
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Ohessa on esimerkkejä erilaisten ryhmien työllistymishaasteista:
Nuoret vastavalmistuneet. Nuorten vastavalmistuneiden on vaikeaa löytää työtä
työkokemuksen puutteen vuoksi. Siksi heidän on myös vaikeaa löytää
mahdollisuuksia kasvattaa työkokemustaan.
Työttömät korkeakoulutetut, joilla on pitkä työkokemus ja jotka ovat yli
45-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvilla on paljon työkokemusta. Tämä luo kaksi
haastetta. Ensinnäkin he ovat saattaneet hakea työpaikkaa viimeksi 20‒30 vuotta
sitten, minkä vuoksi heidän on vaikea tuoda esiin omia kokemuksiaan, pehmeitä
taitojaan ja menestystekijöitään, sillä heidän ei ole vuosiin tarvinnut miettiä niitä.
Toiseksi, heidät saatetaan työnhakutilanteessa katsoa liian kokeneiksi eli liian
kalliiksi.
Henkilöt aloilta, joilla työtilanne on epävarma ja katkonainen. Tietyillä aloilla on
paljon väli- ja lyhytaikaista epävarmaa työtä. Tämä voi vaikeuttaa verkostoitumista
ja kokemuksen hankkimista omalta alalta. Samalla se aiheuttaa alityöllistymistä ja
työttömyysjaksoja.
Alityöllistetyt. Kuinka palata omalle alalle ja osoittaa olevansa ajan tasalla oman
alansa kehityksestä? Mitä hyötyä alityöllistymisestä voi olla?
Työhön palaajat, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät tai äitiyslomalla olleet. Pitkä
poissaolo työmarkkinoilta voi saada työnantajat pohtimaan, onko henkilö ajan
tasalla alansa kehityksestä ja osaamisesta.
Maahanmuuttajat. Yksi työllistymisen esteistä on esimerkiksi asuinmaan
kielen/kielten puutteellinen taito. Maahanmuuttajat voivat kuitenkin oppia kieltä ja
heillä on taasen muita vahvuuksia.
Alanvaihtajat. Alalta toiselle siirtyminen voi olla haastavaa kokemuksen puutteen
vuoksi.
Näitä haasteita voidaan käsitellä Reboot-valmennuksen materiaalien avulla.
Valmentajat voivat esimerkiksi auttaa alityöllistettyjä korkeakoulutettuja
tunnistamaan, mitä oman alansa taitoja ja osaamista he käyttävät nykyisessä
alityöllistetyssä asemassaan ja mitä he voivat tuoda alityöllistetystä asemastaan
omalle alalle. Esimerkiksi lastenhoitajana työskentelevä muotoilija voi oppia paljon
lasten ja heidän vanhempiensa tarpeista ja ergonomiasta.

10

Aloita
valmennuspolkusi
Reboot-valmennus löytyy Reboot-alustalta. Aloita rekisteröitymällä Rebootvalmennusalustaan osoitteessa http://reboot-project.eu/fi/home-fi/.
Oppijoilla on käytössään Reboot-valmennusalusta ja opas
korkeakoulutetuille.
Valmentajat käyttävät Reboot-valmennusalustaa ja
työelämävalmentajien opasta, jotka sisältävät muun muassa
valmennussessioiden PowerPoint-esityksiä, esimerkkejä portfolioista ja
tuntisuunnitelmista sekä Reboot-valmennusohjelman rakenteen. Myös
opas korkeakoulutetuille on valmentajien käytössä.
Reboot-valmennus voidaan toteuttaa:

1. Verkossa virtuaalisena itseopiskeluna. Tämä vaihtoehto soveltuu
korkeakoulutetuille itsenäiseen ja joustavaan, omaan tahtiin
toteutettavaan oppimiseen ja pehmeiden taitojen testaamiseen. Opas
korkeakoulutetuille tukee tätä oppimismuotoa.
2. Valmentajavetoisena monimuoto- tai virtuaaliopetuksena. Opas
työelämävalmentajille keskittyy tähän vaihtoehtoon.

REKISTERÖITYMINEN
JA TEKNINEN TUKI
Tekninen tuki:
info@militos.org & info@reboot-project.eu

01

02

03

Rekisteröidy valmennusalustalle
Reboot-pääsivun oikeasta
yläkulmasta kohdasta
Verkkovalmennus (Online
training):

Ensimmäisenä luodaan profiili,
minkä jälkeen alusta ohjaa
suoraan Omaan käyttäjätiliin,
josta löytyvät osiot: Omat tiedot,
Julkaisut ja Kommentit.

Hammasrataskuvakkeen alta
avautuvasta pudotusvalikosta voit
katsoa ja muokata omaa
profiiliasi, kirjautua ulos ja poistaa
profiilisi. Oma käyttäjätili kohdassa voit muokata asetuksia,
esimerkiksi yksityisyysasetuksia,
muuttaa salasanan sekä poistaa
tietosi ja pehmeiden taitojen
testin ensimmäisen osan tulokset.

Reboot-valmennus koostuu kuudesta moduulista sekä pehmeiden
taitojen testistä, joka tehdään valmennuksen alussa ja lopussa.
Kolme moduuleista keskittyy 22 pehmeään taitoon, joita kehitetään
valmennuksen aikana. Yksi alamoduuli keskittyy yhteen taitoon.
Näin alamoduuleja on 22. Ne ohjaavat oppijoita ymmärtämään,
analysoimaan ja kehittämään pehmeitä taitojaan taitoja koskevan
tiedon, harjoitusten, esimerkkien ja pohdinnan avulla. Jokaisessa
moduulissa ja alamoduulissa on listattu harjoituksissa tarvittavat
materiaalit.
Reboot-valmennuksen moduulirakenne etenee progressiivisesti.
Ensin kerrotaan, mitä pehmeät taidot ovat, minkä jälkeen niitä
harjoitellaan, ja lopuksi pehmeitä taitoja sovelletaan työuraan ja
työtilanteeseen sekä tuodaan esiin portfolion avulla. Myös
pehmeiden taitojen alamoduulit etenevät progressiivisesti. Aluksi
oppijat pohtivat omia pehmeitä taitojaan moduulissa "Minä ja
pehmeät taitoni". Tämän jälkeen moduulissa "Pehmeät taidot ja
tiimi" tarkastellaan pehmeitä taitoja, jotka liittyvät muiden kanssa
työskentelyyn. Lopuksi pohditaan pehmeiden taitojen soveltamista
työelämässä moduulissa "Pehmeät taidot työssä". Jokaisessa
alamoduulissa (yksi pehmeää taitoa kohden) on kaksi eritasoista
harjoitusta: ensimmäisessä harjoituksessa tarkastellaan taitoa itsessä
ja omassa toiminnassa, ja toisessa harjoituksessa taito viedään
työtilanteeseen tai muuhun vastaavaan tilanteeseen. Harjoituksia
edeltää kuvaus siitä, mitä taito tarkoittaa, sekä avoimia
oppimisresursseja. Lopuksi oppijoita pyydetään antamaan
esimerkki siitä, miten hän on soveltanut kyseistä taitoa käytännössä.
Taulukko moduulien tasorakenteesta:

VALMENNUS
-POLKU

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Oppija ymmärtää
taidon merkityksen ja
sen hyödyt
työpaikalla ja
työelämässä.

Oppija kykenee
soveltamaan taitoa
siitä oppimansa tiedon
perusteella (taso 1).

Oppija ymmärtää taidon
merkityksen myös
abstraktilla,
järjestelmällisellä ja
kokonaisvaltaisella
tasolla.

Oppija kykenee
määrittelemään
taidon lyhyesti ja
kuvailemaan sen
tärkeimmät
elementit.

Oppija kykenee
tarkkailemaan taidon
soveltamista
kehittääkseen
osaamistaan ja
ymmärrystään
taidosta edelleen (taso
3).

Oppijan kyky
soveltaa taitoa
tosielämän tilanteissa
nousee.

Oppija kykenee
soveltamaan taitoa
hyödyntämällä erilaisia
tekniikoita, työkaluja ja
strategioita.
Oppija kykenee
arvioimaan taitojen
käytännön soveltamisen
tuloksia ja tunnistamaan
optimaalisia
soveltamistapoja.
Oppija kykenee
sopeuttamaan
taitojaan erilaisiin
työelämän tilanteisiin ja
työtehtäviin/aloihin
(tunnistaen ja
hyödyntäen pehmeitä
taitoja monialaisesti).

Taitoyksikön
vastaavat osiot:

Taitoyksikön vastaavat
osiot:

Taitoyksikön vastaavat
osiot:

Pehmeiden taitojen
esittely.

Harjoitus 1

Harjoitus 2

Miksi tämä taito on
tärkeä?

Esimerkki taidon
käyttämisestä.

Avoimet
oppimisresurssit.
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AVOIMET OPPIMISRESURSSIT

HARJOITUKSET

ALAMODUULI

OMAT ESIMERKIT JA POHDINTA

VAIHE

01

VAIHE

02

Pehmeiden taitojen alkutesti

Reboot-valmennus alkaa pehmeiden taitojen alkutestillä, jonka avulla
hahmotetaan pehmeiden taitojen osaamisen taso valmennuksen alussa.

Moduuli 0 – Johdanto pehmeisiin taitoihin

Moduuli johdattaa pehmeiden taitojen maailmaan, mitä pehmeät taidot ovat,
miten tunnistaa ne ja miten niitä voidaan kehittää.

2
VAIHE

03

Moduuli 1 – Minä ja pehmeät taitoni

Moduuli kannustaa pohtimaan työssä käytettäviä omakohtaisia pehmeitä taitoja,
kykyjä, taipumuksia ja toimintamalleja, joita tuodaan työpaikalle.

8
VAIHE

04

VAIHE

05

Moduuli 2 - Pehmeät taidot ja tiimi

Moduulin tavoitteena on kehittää pehmeitä taitoja, jotka liittyvät muiden ihmisten
kanssa toimimiseen, ja siten luovat yhteyden itsen ja toisten välille. Kyky
työskennellä muiden kanssa on tärkeä taito työpaikalla.

7

06

2
14

Moduuli 3 – Pehmeät taidot työssä

Moduuli keskittyy pehmeisiin taitoihin, joita tarvitaan työn ja sen sisällön
suorittamiseen myös yhteistyössä muiden kanssa.

7
VAIHE

2
16

2
14

Moduuli 4 – 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.

2
VAIHE

07

VAIHE

08

Pehmeiden taitojen lopputesti

Pehmeiden taitojen lopputestin tarkoitus on mitata oppijoiden pehmeiden
taitojen osaamisen ja ymmärryksen kehittymistä valmennuksen aikana.

Moduuli 5 – Portfolion luominen

Moduulissa opitaan luomaan oma portfolio, jossa tuoda esiin osaamisensa ja
taitonsa, ja jota voidaan käyttää työnhakuprosessissa.

1

Valmennus
-polku
1. Oppijat aloittavat valmennuspolkunsa
testaamalla pehmeiden taitojen
osaamisensa kaksiosaisella pehmeiden
taitojen alkutestillä. Se auttaa heitä
tunnistamaan, mitkä taidot ovat vahvoja ja
mitkä vaativat kehittämistä. Tämän vuoksi
pehmeiden taitojen testaaminen on tärkeää
heti valmennuksen alussa. Valmentajien
kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti
kehittämistä vaativiin taitoihin.
2. Johdanto pehmeisiin taitoihin -moduuli
kannattaa käydä läpi ensimmäisenä. Se
tarjoaa perustietoa pehmeistä taidoista ja
luo pohjan moduulien Minä ja pehmeät
taitoni, Pehmeät taidot ja tiimi ja Pehmeät
taidot työssä työstämiseen sekä auttaa
oppijoita ymmärtämään ja tunnistamaan
pehmeitä taitoja paremmin
työskenneltäessä moduulien parissa.
3. Luotuaan syvemmän ymmärryksen
pehmeistä taidoista, oppijat voivat alkaa
työstämään moduuleja Minä ja pehmeät
taitoni, Pehmeät taidot ja tiimi, ja Pehmeät
taidot työssä. Oppijat voivat käydä
moduulit läpi annetussa järjestyksessä tai
valita valmentajan suosituksen mukaan
työstettäväksi heille hyödyllisimmät
taidot/alamoduulit. Jokaisessa
alamoduulissa on kaksi harjoitusta, jotka
johdattavat oppijan pohtimaan pehmeitä
taitoja ja saamaan materiaalia portfolion
luomista varten. Oppijoita kannustetaan
miettimään, miten valjastamattomat taidot
voisivat lisätä heidän
työllistymispotentiaaliaan ja luoda uusia
työmahdollisuuksia.

Löydät tarkan kuvauksen
valmennuksesta tämän oppaan
kohdasta "Rebootvalmennusohjelman rakenne".

Jokaisen alamoduulin lopussa oppijaa
pyydetään antamaan esimerkki siitä,
miten ja missä he ovat käyttäneet ja
soveltaneet kyseistä taitoa käytännössä.
Tämä ei ainoastaan lisää heidän
ymmärrystään pehmeistä taidoista,
mutta he voivat käyttää näitä
esimerkkejä myös työhaastattelussa ja
tuoda ne esiin portfolioissaan.
Esimerkki voi olla aikaisemmasta
työkokemuksesta tai omasta elämästä
työelämän ulkopuolella, kuten
esimerkiksi sosiaalisesta elämästä,
liikuntaharrastuksista tai opiskelujen
ajalta.
4. Harjoiteltuaan pehmeitä
taitoja ja luotuaan niistä syvemmän
ymmärryksen oppijat voivat siirtyä
Työuran ja taitojen mukautuvaisuus
-moduuliin, jossa käsitellään omien
taitojen tuotteistamista.
5. Ennen siirtymistään viimeiseen
moduuliin Portfolion luominen,
oppijat testaavat pehmeät taitonsa
uudelleen pehmeiden taitojen
lopputestillä. Koska alku- ja lopputesti
ovat samanlaiset, voivat he vertailla
näiden tuloksia ja nähdä, mitkä taidot
ovat parantuneet.
6. Lopuksi moduulissa Portfolion
luominen oppijat pohtivat, miten he
voivat tuoda portfoliossa esiin omia
taitojaan, kokemuksiaan ja
kompetenssejaan. Portfolio konkretisoi
ja tuo esiin ne kompetenssit, joita
halutaan "markkinoida" potentiaalisille
työnantajille.

Valmennussessioiden rakenne tässä
oppaassa noudattaa seuraavaa
järjestystä:
Oppimistavoitteet
Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Opetussession toteuttaminen
Materiaalit ja resurssit.

16

Monimuotoopetus ja
virtuaaliopetus
Tämä osio tarjoaa vinkkejä hyödynnettäväksi sekä monimuoto- että
virtuaaliopetuksessa. Yleisestä tilanteesta sekä oppijoiden tavoitteista,
tilanteista ja tarpeista riippuen valmentajavetoinen Reboot-valmennus
voidaan toteuttaa joko monimuoto-opetuksena tai virtuaaliopetuksena.
Opetuksen järjestämisessä voidaan ottaa huomioon muun muassa
harvaan asutetuilla alueilla asuvien työnhakijoiden osallistuminen tai
muut erityisolosuhteet, kuten esimerkiksi koronaviruspandemia vuonna
2020. Jokainen valmennuksen moduuli sisältä materiaaleja, resursseja ja
esimerkin tuntisuunnitelmasta, joita voidaan soveltaa molempiin
toteutustapoihin. Mikäli oppijoilla ei ole käytössään tietokoneita,
valmennus voidaan järjestää myös lähiopetuksena.
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Oppijoiden
tukeminen

Valmentajan tehtävänä on tukea, ohjata ja auttaa oppijoita löytämään ja
tuomaan esille omia pehmeitä taitojaan sekä esittämään ne portfoliossa.
Valmentajat auttavat oppijoita tekemään löytöjä ja saamaan oivalluksia,
sillä oppijat Seuraava osio tarjoaa ideoita ja kokemuksiin pohjautuvia
ajatuksia, jotka tukevat valmennuksen toteuttamista.eivät välttämättä ole
tietoisia omasta potentiaalistaan ja siitä, kuinka taitavia he ovat.
Esimerkit, tarinat, kertomukset ja kysymykset ovat hyviä työkaluja tähän
tarkoitukseen. Työttömyys ja alityöllisyys voivat olla arkaluonteisia
asioita. Valmennuksen aikana kannattaakin käyttää erilaisia kannustavia
ja avautumista edistäviä menetelmiä.

Oppimisen tukemisen seitsemän kultaista sääntöä

01 Luottamuksen ja avoimen ilmapiirin luominen on tärkeää. Käytä
tutustumisleikkejä ja tuo esiin, että häpeä, tuomitseminen ja
epäonnistumisen tunne eivät kuulu valmennukseen.

02 Luo tunne- ja kokemuspohjaisia kohtaamispisteitä osallistujien välille.
Tämä auttaa tutustumaan toisiin, avautumaan ja jakamaan
kokemuksia. Esimerkiksi samankaltaisen taustan omaavien
osallistujien keskuudesta on helppo löytää heitä yhdistäviä tekijöitä.

03 Aktivoi oppijoita koulutuksen aikana. Kannusta heitä auttamaan

toinen toistaan ja tue kokemusten jakamista sekä vertaisoppimista.

04 Kannusta oppijoita ilmaisemaan itseään ja osallistumaan keskusteluun
sekä pohdintaan.

05 Keskity positiivisiin asioihin ja käännä negatiiviset asiat positiivisiksi.
06 Mieti myös tilaa, jossa valmennussessio järjestetään. Pienempi tai

viihtyisämpi luokkahuone voi auttaa avautumaan ja saa osallistujat
tuntemaan olonsa mukavammaksi.

07 Etsi materiaalista yhteyksiä työelämään ja eri työpaikkoihin.

Valmennusmateriaalit ohjaavat oppijoita miettimään toimintaansa
työpaikalla, löytämään uusia asioita itsestään, pohtimaan
kokemuksiaan ja vahvuuksiaan sekä kehittämään työelämän taitojaan
ja aktivoimaan heitä työnhakussa.
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Käytännön vinkkejä
valmennuksen toteuttamiseen:
01

Tutustu oppijoiden tarpeisiin ennen valmennussessioiden
suunnittelemista.

02

Valmista ennen valmennussessiota kaikki tarvittavat tulosteet,
materiaalit, välineet sekä tarvikkeet ja tarkista verkkoyhteys.

03

04

05

06

07

08

Lähetä oppijoille valmennusta ja sessiota koskeva tieto sekä materiaalit,
kuten esimerkiksi aikataulu, valmennuksen ja sessioiden kuvaus sekä
verkkolinkit materiaaleihin ja käytettäviin verkkoalustoihin.
Sovi oppijoiden kanssa menettelytavoista ja käytännön seikoista.

Kehota oppijoita saapumaan sessioihin valmistautuneina esimerkiksi
opiskelemalla etukäteen annetut materiaalit ja miettimällä kysymyksiä.

Näytä oppijoille käytännön esimerkkejä.

Kerro valmennuksen arvioinnista.

Tarjoa teknistä tukea tarvittaessa.

09

Pidä yhteyttä oppijoiden kanssa opetuskertojen välillä mielenkiinnon
ylläpitämiseksi ja oppijoiden tukemiseksi.

10

Tee oppijoille osallistumistodistukset. Ne voivat lisätä sitoutumista
valmennukseen.
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Seuraava osio tarjoaa ideoita ja kokemuksiin pohjautuvia ajatuksia, jotka
tukevat valmennuksen toteuttamista.

Monimuoto-opetus
Monimuoto-opetus on pelkkää virtuaalivalmennusta aktivoivampi ja sosiaalisempi
valmennusmuoto, joka edistää oppijoiden välistä kanssakäymistä. Siihen sisältyy
lähiopetusta ja ryhmätyötä, toiminnan kautta oppimista sekä välitöntä ja
henkilökohtaista tukea valmentajalta.
Ohessa kolme hyödyllistä vinkkiä valmennussessioiden toteuttamiseen:
1. Edistä kanssakäymistä, aktiivisuutta ja vertaisoppimista sessioiden aikana:
Varaa aikaa keskusteluille, kokemusten jakamiselle, esimerkeille pehmeiden ja
muiden taitojen soveltamisesta, harjoituksille, ryhmätyölle, vertaisoppimiselle sekä
eri osa-alueiden ja pehmeiden taitojen esittelemiselle. Oppijat voivat tunnistaa
toistensa pehmeitä taitoja.
2. Aloita ja päätä moduuli session aikana:
Esittele uusi moduuli aina valmennussession aikana ja keskustele siitä oppijoiden
kanssa. Käykää harjoituksia läpi yhdessä tai pitäkää työpajoja, jotta oppijat
sisäistäisivät moduulin aiheen ja loisivat siihen uusia näkökulmia. Anna luettava
materiaali ja muita harjoituksia kotitehtäväksi.
Käy seuraavan valmennussession alussa läpi moduulin kotitehtävät, kertaa sen
aihealueet ja kysy, mitä oppijat ovat oppineet. Keskustelkaa esimerkkien avulla,
kuinka pehmeitä taitoja voitaisiin käyttää omassa elämässä.
3. Kotona tehdään kotitehtäviä, opiskellaan itsenäisesti ja pohditaan moduulien
aihealueita omakohtaisesti:
Anna luettava materiaali, avoimet oppimisresurssit ja tehtävät kotitehtäviksi.
Avoimet oppimisresurssit auttavat keskusteluissa ja oppimispäiväkirjan
kirjoittamisessa. Voit lisäksi antaa omia tehtäviä ja harjoituksia kotitehtäväksi.
Oppijoiden kannattaa pitää oppimispäiväkirjaa valmennuksesta, mikä kannustaa
itsepohdiskeluun. Myös portfolion luominen ja omien taitojen tuotteistaminen
ovat hyviä kotitehtäviä, koska ne edellyttävät pidempää prosessointia ja itsenäistä
työskentelyä.

Esimerkkejä lähiopetuksen menetelmistä
Toiminnan kautta oppiminen, ryhmätyöt, työpajat, roolileikit, simulaatiot, yhdessä
luominen, henkilökohtainen ja ryhmävalmennus mentorin kanssa,
vertaiskeskustelut, tosielämän tapaukset, tarinankerronta sekä keskustelut
työnantajien, asiantuntijoiden ja alumnien kanssa.
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Valmentajavetoinen
virtuaalioppiminen
Valmentajavetoinen Reboot-valmennus
voidaan toteuttaa myös kokonaan
virtuaalisesti. Näin valmennukseen
voivat osallistua kaikki halukkaat
asuinpaikasta riippumatta.
Verkkosessiot voidaan järjestää
käyttämällä sovittua virtuaalialustaa,
minkä lisäksi osallistujat opiskelevat
itsenäisesti omalla ajallaan.
Valmentajan on tärkeää pitää yhteyttä
oppijoihin virtuaalisessioiden välillä, jotta
mahdolliset kysymykset voidaan
selvittää.
Harjoitusten ja tutustumisleikkien
toteuttaminen sekä oppijoiden
aktivointi voi olla haastavaa
verkkoympäristössä. Seuraavaksi on
viisi hyödyllistä vinkkiä valmennuksen
sopeuttamiseksi verkkoympäristöön:
1. Edistä kanssakäymistä, aktiivisuutta
ja vertaisoppimista virtuaalisessioiden
aikana:
Varaa aikaa keskusteluille, kokemusten
jakamiselle ja esimerkeille pehmeiden
taitojen soveltamisesta. Keskustelu ja
aktiivinen osallistuminen
verkkovalmennukseen voi olla
haastavaa. Tässä vinkkejä osallistujien
aktivoimiseen ja kanssakäymisen
edistämiseen:
Järjestä tutustumistapaaminen
kaikkien oppijoiden läsnä ollessa.
Edistä oppijoiden välistä

ajatustenvaihtoa.
Anna vinkkejä mielenkiinnon
ylläpitämiseen.
Aktivoi oppijoita käyttämällä
esimerkiksi padletia, chattiä,
keskustelua, videoita, soveltavaa
osallistumista, kirjoittamista
sessioiden aikana, muistioita ja
äänestyksiä.
Näiden menetelmien käyttäminen
vaatii enemmän aikaa sessioiden
valmistelemiseen. Myös pienemmät
ryhmäkoot voivat aktivoida oppijoita
ja kannustaa heitä jakamaan
ideoitaan ja kokemuksiaan ja näin
oppimaan toisiltaan.
2. Aloita ja päätä moduuli session
aikana:
Esittele uusi moduuli aina
valmennussession aikana ja
keskustele siitä oppijoiden kanssa,
jotta oppijat sisäistäisivät moduulin
aiheen ja loisivat siihen uusia
näkökulmia. Anna luettava
materiaali ja muita harjoituksia
kotitehtäväksi.
Käy seuraavan valmennussession
alussa läpi moduulin kotitehtävät,
kertaa sen aihealueet ja kysy mitä
oppijat ovat oppineet. Keskustelkaa
esimerkkien avulla, kuinka pehmeitä
taitoja voitaisiin käyttää omassa
elämässä.
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3. Kotitehtävät
Anna luettava materiaali, avoimet
oppimisresurssit ja tehtävät
kotitehtäviksi. Avoimet
oppimisresurssit auttavat
keskusteluissa ja oppimispäiväkirjan
kirjoittamisessa. Voit lisäksi antaa
omia tehtäviä ja harjoituksia
kotitehtäväksi. Oppijoiden kannattaa
pitää oppimispäiväkirjaa
valmennuksesta, mikä kannustaa
itsepohdiskeluun. Myös portfolion
luominen ja omien taitojen
tuotteistaminen ovat hyviä
kotitehtäviä, koska ne edellyttävät
pidempää prosessointia ja itsenäistä
työskentelyä.

4. Seuranta
Järjestä opetuksen seurantaaktiviteetteja, joiden aikana
keskustellaan tai tehdään
harjoituksia. Voit käyttää näissä
esimerkiksi Mentimeteriä
(www.mentimeter.com).

5. Käytä sosiaalista mediaa, chattiä ja
sähköpostia
Käytä valmennuksen aikana
sosiaalista mediaa, chattiä ja
sähköpostia tukiessasi oppijoita. Näin
heillä on mahdollisuus jakaa
ideoitaan myös valmennussessioiden
välillä. Aktivoi oppijoita ja käytä
tutustumisleikkejä myös näillä
alustoilla.
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Arviointi
Reboot-valmennuksen arviointi on pohtivaa oman
oppimisen arviointia. Valmentajia kannustetaan
tukemaan oppijoita oppimisprosessin aikana ja
keskittymään oppijoiden pehmeisiin taitoihin sekä
niiden kehittämiseen ja soveltamiseen. Arviointi
toteutuu kolmella tasolla:

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.
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.
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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TAITOJASI
Reboot-oppaan toisessa keskitytään pehmeisiin taitoihin:
mitä ne ovat, miksi ne ovat tärkeitä, miten ne voidaan
tunnistaa ja miten niitä voidaan kehittää. Lisäksi taitoja
harjoitellaan kolmessa moduulissa ja 22 alamoduulissa
teorian, harjoitusten ja esimerkkien avulla.

Rebootvalmennuksen
esittely
Toteutettiinpa Reboot-valmennus monimuoto-opetuksena tai kokonaan
virtuaalisesti, on suositeltavaa aloittaa valmennus sen esittelysessiolla. Se voidaan
toteuttaa joko järjestämällä erillinen esittelysessio tai esittelypaketin avulla
(esimerkiksi virtuaalinen). Esittelysessiossa käsiteltäviä asioita ovat:
tutustuminen oppijoihin ja tutustumisleikit,
Reboot-valmennuksen ja -alustan esittely,
valmennuksen eri osien ja käytettävien sovellusten esittely,
sääntöjen, menettelytapon ja käytännön asioiden sopiminen oppijoiden kanssa,
oppijoiden tarpeet ja toiveet,
pehmeiden taitojen alkutesti ja keskustelu tuloksista.

Oppimistavoitteet
Valmennussession oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Reboot-valmennuksen ja -alustan esittely, oppijoiden pehmeiden taitojen
lähtötason arviointi pehmeiden taitojen alkutestin avulla, opintopolkujen
määrittely ja oppimisen räätälöinti pehmeiden taitojen alkutestin tulosten
pohjalta.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Lähtökohtien luominen valmennukseen.
Reboot-valmennuksen ja sen hyötyjen esittely.
Oppijoiden pehmeiden taitojen lähtötason sekä vahvojen ja kehitystä vaativien
taitojen selvittäminen sekä perusymmärryksen luominen pehmeistä taidoista.
Syvemmän ymmärryksen luominen oppimistarpeista ja valmennuksen
toteuttamisesta.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta Reboot-valmennuksen esittelysessioon.
Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 2,5 tuntia

Aika

Aihe

Kuvaus

10 min

Valmennuksen ja
session esittely

Valmennuksen ja session
käytännön asiat.
Valmennussession tarkoitus ja
tavoitteet.
Arviointi.
Todistus.

30 min

Esittäytyminen ja
tutustumisleikki

Osallistujien esittäytyminen ja
heidän valmennustarpeidensa ja
-motivaatioidensa läpikäynti.
Tutustumisleikki.

10 min

Säännöistä ja
menetelmistä sopiminen

Säännöistä ja menetelmistä
sopiminen oppijoiden kanssa.
Sähköposti, chattialusta ja muut
käytännön seikat.

20 min

Reboot-valmennusalustan
esittely

Reboot-valmennusalustan ja
koulutuksen esittely ja
keskustelua.

10 min

Tauko

50 min

Pehmeiden taitojen
alkutesti

Pehmeiden taitojen alkutestin
tekeminen ja keskustelua
tuloksista.

15 min

Moduulin 0 "Johdanto
pehmeisiin taitoihin"
esittely

Moduulin 0 "Johdanto
pehmeisiin taitoihin" esittely.
Kotitehtävien antaminen.

5 min

Yhteenveto ja lopetus

Yhteenveto sessiosta.
Kotitehtävien antaminen.
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Valmennussession toteuttaminen
Alla on esimerkki valmennussession toteuttamisesta.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät, missä ja milloin ensimmäinen valmennussessio
pidetään. Lähetä osallistujille session osoite tai virtuaalisession linkki sekä muut
olennaiset tiedot. Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka
toimii.
2. Valmennuksen ja session esittely
Esittele Reboot-valmennus ja valmennussessio lyhyesti kertomalla niiden
tarkoituksesta, tavoitteista ja arvioinnista. Esittele session ja valmennuksen aikataulu
ja kerro, mitä tapahtuu eri valmennussessioiden aikana, mitä jää kotitehtäväksi ja
mitä alustoja käytetään. Esittele Reboot-verkkovalmennusalusta.
Käy läpi valmennuksen käytännön seikat ja kerro läsnäolosta sekä todistuksesta.
Lähetä session materiaalit oppijoille (esim. PowerPoint-esitys).
3. Osallistujien esittäytyminen ja tutustumisleikit
Esittele itsesi ja pyydä osallistujia vuorostaan esittelemään itsensä. Osallistujat voivat
kertoa motivaatioistaan ja tarpeistaan osallistua valmennukseen. Käytä tarvittaessa
tutustumisleikkejä (kts. materiaalit). Varmista, että kaikki tuntevat olonsa mukavaksi
ja turvalliseksi valmennuksen alussa.
4. Säännöistä ja menetelmistä sopiminen
On tärkeää sopia oppijoiden kanssa yhteisistä säännöistä ja menettelytavoista. Ne
voivat koskea erilaisia käytännön asioita, kuten esimerkiksi vastaamista (esimerkiksi
”vastaa myös silloin, kun näet asian mahdollisuutena” tai ”käytä empaattista kieltä”)
ja viestintää (esimerkiksi sähköpostiviestien otsikointi, missä alustalla vastataan
mihinkin asiaan, yleinen viestintätyyli). Voitte myös sopia sähköpostin tai muiden
viestintäsovellusten, kuten WhatsAppin, tai viestintäalustojen, kuten LinkedInin tai
Facebookin, käytöstä.
5. Reboot-valmennusalustan esittely
Esittele Reboot-valmennusalusta ja sen eri osiot oppijoille, ja keskustelkaa niistä.
Varmista, että oppijat osaavat käyttää valmennusalustaa. Käy oppijoiden kanssa läpi
alustalle kirjautuminen, salasana-asiat sekä profiilin luominen. Voit luoda
esimerkkiprofiilin, jonka avulla näytät, miten alustalle kirjaudutaan ja miten sitä
käytetään.
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6. Pehmeiden taitojen alkutesti
On suositeltavaa, että pehmeiden taitojen alkutesti tehdään tämän session aikana.
Näin mahdolliset epäselvyydet voidaan selvittää heti, oppijat tuntevat olonsa
varmemmiksi ja tuloksista voidaan keskustella saman tien. Varmista, että kaikilla
on pääsy Internetiin ja pehmeiden taitojen alkutestiin ja että tietokoneita tai
mobiililaitteita on riittävästi saatavilla.
Kerro testin tarkoituksesta ja kuinka testi tehdään (kts. käsikirjan seuraava osio).
Varmista, että oppijat tekevät testin. Yritä pitää oppijoiden itsekritiikin taso
mahdollisimman matalalla. Anna oppijoille aikaa.
Keskustelkaa alkutestin tuloksista. Mikä oli helppoa? Mikä oli vaikeaa? Oliko jokin
yllättävää? Muuttiko testi heidän suhtautumistaan valmennukseen? Muuttuivatko
odotukset valmennuksesta?
Voit muuttaa oppimissuunnitelmia testin tulosten perusteella keskittämällä
esimerkiksi enemmän huomiota vaativiin taitoihin sekä miettimällä uudelleen
käytettäviä opetusmenetelmiä ja henkilökohtaista ohjausta.
7. Moduulin 0 "Johdanto pehmeisiin taitoihin" esittely
Esittele Moduuli 0 "Johdanto pehmeisiin taitoihin" ja keskustelkaa pehmeistä
taidoista. Varmista, että oppijat ovat valmiita aloittamaan työskentelyn moduulin ja
pehmeiden taitojen parissa. Kotitehtävänä oppijoiden on tutustuttava moduulin
avoimiin oppimisresursseihin ja teoriamateriaaliin. Toteutustavasta riippuen anna
harjoitukset kotitehtäväksi tai jätä ne seuraavaa opetuskertaa varten (erityisesti jos
valmennus järjestetään lähiopetuksena). Voit myös antaa kotitehtäväksi vain yhden
harjoituksen sekä oppimispäiväkirjan kirjoitettavaksi.
8. Yhteenveto ja lopetus
Tee yhteenveto sessiosta ja sen päähavainnoista. Kerro, mistä oppijat löytävät
materiaalit, ja muistuta kotitehtävistä ja seuraavasta opetuskerrasta. Anna
kotitehtävät:
Moduulin 0 "Johdanto pehmeisiin taitoihin" teoriamateriaali ja avoimet
oppimisresurssi.
Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen aloittaminen.

Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys
Reboot-valmennusalusta
Reboot pehmeiden taitojen testi
Oppijan opas: Reboot-opas korkeakoulutetuille
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Tutustumisleikkejä valittavaksi
a. Kaksi totuutta ja yksi valhe:
Jokainen osallistuja kertoo vuorollaan kolme väittämää, esimerkiksi ”Pelasin
nuorempana jääkiekkoa”, joista kaksi on totta ja yksi on valhe. Muiden tulee
tunnistaa, mikä väittämistä ei ole totta.
b. Lauluassosiaatio:
Anna jokaiselle osallistujalle sana. Heidän tulee löytää laulu, jossa kyseinen sana
esiintyy. Esimerkiksi ”Mamma”-sanan assosiaatiolaulu voisi olla ABBAn Mamma
Mia.
c. Sana-assosiaatio:
Käykää läpi koko ryhmä sana-assosiaation avulla. Anna ensimmäiselle sana, josta
hänen tulee nopeasti, muutamassa sekunnissa, sanoa ensimmäinen mieleensä tuleva
sana. Seuraava henkilö taas sanoo ensimmäisen mieleensä tulevan sanan
ensimmäisen henkilön mieleen juolahtaneesta sanasta, jne. Käykää koko
osallistujaryhmä läpi ainakin kerran.
d. Suosikkiasiat:
Näyttäkää (kuva) tai kertokaa jokainen vuorollanne suosikkiasianne. Se voi olla
esimerkiksi maisema, hetki tai kissan kehräys.
e. Adjektiiveja nimestä:
Jokainen osallistuja keksii jokaisesta nimensä kirjaimesta adjektiivin. Viimeinen voi
myös olla substantiivi. Esimerkiksi, Anna – auttavainen, nopea, naurava, amiraali.
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Pehmeiden
taitojen testi
Tässä osiossa tutustutaan pehmeiden taitojen testiin. Se
auttaa oppijoita testaamaan pehmeiden taitojen
tuntemustaan ja osaamistaan. Näin saadaan
valmentajan avustuksella tunnistettua, mitkä pehmeät
taidot tarvitsevat eniten huomiota

Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Testata oppijoiden pehmeiden taitojen osaamisen taso valmennuksen alussa ja
lopussa. Testi auttaa ymmärtämään, mitä taitoja tulee kehittää, kun taas
valmennuksen lopussa se kertoo, miten pehmeät taidot ovat parantuneet
valmennuksen aikana. Näin alkutesti luo pohjan vertailulle.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Testata oppijan pehmeiden taitojen osaamisen taso valmennuksen alussa.
Tunnistaa pehmeät taidot, jotka tarvitsevat enemmän harjoitusta.
Tunnistaa oppijoille hyödyllisimmät opintopolut.
Luoda ymmärrystä siitä, kuinka pehmeät taidot näkyvät erilaisissa työelämän
tilanteissa ja muilla elämänaloilla.
Testata oppijan pehmeiden taitojen osaamisen taso valmennuksen lopussa.
Tunnistaa pehmeiden taitojen muutos/kehitys valmennuksen aikana vertaamalla
alku- ja lopputestin tuloksia.
Kehittää ymmärrystä omasta käsityksestä (testin osa 1: Testaa ymmärryksesi
pehmeistä taidoista) ja soveltamisesta käytäntölähtöisissä tilanteissa (testin osa 2:
Pehmeät taidot käytännössä) sekä näiden erosta.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Pehmeiden taitojen testaukseen ei ole erillistä tuntisuunnitelmaa,
koska alkutesti tehdään "Reboot-valmennuksen esittely"-session aikana
tai kotitehtävänä. Lopputesti taas tehdään moduulin 4 yhteydessä.

Kuinka käyttää pehmeiden taitojen
Reboot-testiä?
Testi auttaa oppijoita testaamaan pehmeitä taitoja koskevan
ymmärryksensä ja osaamisensa tason. Tämä auttaa tunnistamaan, mitkä
taidot vaativat enemmän huomiota valmennuksen aikana.
Pehmeiden taitojen Reboot-testi tehdään kahdesti Rebootvalmennuksen aikana:
1. Valmennuksen alussa, mikä auttaa ymmärtämään ja mittaamaan
oppijan pehmeiden taitojen lähtötason.
2. Valmennuksen lopussa valmennusmoduulien jälkeen, mutta ennen
portfoliomoduulia. Sen tarkoituksena on arvioida oppijoiden
pehmeiden taitojen taso valmennuksen lopussa. Alku- ja lopputestin
tuloksia vertaamalla nähdään, miten pehmeät taidot ovat kehittyneet
valmennuksen aikana.
Oppijat kirjautuvat Reboot-valmennusalustaan ja aloittavat testin:
https://reboot-project.eu/fi/online-training-fi/.
Pehmeiden taitojen testi on kahdessa osassa:
Monivalintakysymykset, joilla mitataan ymmärrystä pehmeistä
taidoista ja niiden hyödystä työelämässä. Sen nimi on "Testaa
ymmärryksesi pehmeistä taidoista".
Kysymykset työelämän skenaarioista, joissa testataan pehmeiden
taitojen soveltamista työelämän (ja muun elämän) eri tilanteissa. Sen
nimi on "Pehmeät taidot käytännössä".
Keskustele oppijoiden kanssa testin tuloksista ja kehitettävistä taidoista.

Pehmeiden
taitojen testi
vaihe vaiheelta
1. Pehmeiden taitojen alkutesti
Pehmeiden taitojen alkutesti tehdään ennen kuin aloitetaan työskentelemään
taitomoduulien parissa. Se voidaan tehdä valmennuksen esittelysession aikana tai
tämän jälkeen kotitehtävänä. Ilmoita testin suoritustapa opetuskerran aikana ja
esittele testi sekä arviointimenetelmä (kts. session PowerPoint-esitys).
Ensin oppijat tekevät testin ensimmäisen osan "Testaa ymmärryksesi pehmeistä
taidoista" ja sitten toisen osan "Pehmeät taidot käytännössä". Testi voidaan käydä läpi
oppijoiden kanssa esimerkkiprofiilin avulla. Kerro oppijoille, että he voivat
vastauksissaan ammentaa työelämästä tai muilta elämänaloilta saamistaan ideoista,
saamastaan palautteesta tai jopa opiskelukokemuksistaan.

Testin osa 1: Testaa ymmärryksesi pehmeistä taidoista
Testin tekeminen vie noin 10 minuuttia.
Ensimmäisessä osassa on yksi monivalintakysymys jokaista Reboot-valmennuksen
pehmeää taitoa kohden eli yhteensä 22 kysymystä. Jokaisessa kysymyksessä on neljä
vastausvaihtoehtoa. Monivalintakysymysten avulla arvioidaan oppijan ymmärrystä
pehmeistä taidoista ja valmiutta käyttää niitä pelkän taidon nimeämisen pohjalta.
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Neljä tasoa ovat:
Taso 1. En ole varma, mistä tässä taidossa on kyse, enkä osaa
havainnollistaa tai soveltaa tätä taitoa.
Taso 2. Uskon, että tiedän, mistä tässä taidossa on kyse, mutta en osaa
tarkkaan havainnollistaa enkä soveltaa tätä taitoa.
Taso 3. Vaikka en tunne kaikkia tämän taidon elementtejä ja osa-alueita,
uskon, että osaan jossain määrin havainnollistaa ja soveltaa tätä taitoa
(luonnostaan tai intuitiivisesti).
Taso 4. Tunnen ja ymmärrän tämän taidon kokonaisuudessaan ja
kykenen havainnollistamaan ja soveltamaan sitä sekä järjestelmällisesti
että tietoisesti.
Testissä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Tarkoituksena on, että oppijat
arvioivat itse oman ymmärryksensä pehmeistä taidoista ja kuinka hyvin he
osaavat niitä soveltaa.
Oppijat lähettävät vastaukset vastattuaan kaikkiin kysymyksiin.
Ensimmäisen osan jälkeen oppijat voivat siirtyä testin toiseen osaan.

Testin osa 2: Pehmeät taidot käytännössä
Testin tekeminen vie noin 20 minuuttia.
Testin toisessa osassa arvioidaan oppijoiden ymmärrystä pehmeistä taidoista
avoimilla, skenaariopohjaisilla kysymyksillä. Kysymyksiä on 22, yksi jokaista
pehmeää taitoa kohden. Jokaisessa kysymyksessä on kolme vastausvaihtoehtoa.
Oppijat valitsevat sen vaihtoehdon, joka heidän mielestään soveltuu parhaiten
esitettyyn tilanteeseen. Jokaiseen kysymykseen on yksi oikea vastaus. Oppijat
näkevät tulosten perusteella, kuinka hyvin he suoriutuivat testistä.
Oppijat lähettävät vastaukset vastattuaan kaikkiin kysymyksiin.

2. Pehmeiden taitojen lopputesti
Pehmeiden taitojen lopputesti tehdään moduulin 4 "Työuran ja taitojen
mukautuvaisuus" jälkeen, mutta ennen portfolion luomista.
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Tulokset ja
niistä

oppiminen
Pehmeiden taitojen testin ensimmäisen ja toisen osan
tulokset esitetään eri muodoissa, ja ne voidaan tallentaa.
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Ensimmäisen osan tulokset:
Testaa ymmärryksesi pehmeistä taidoista
Oppijat saavat tuloksensa hämähäkkikaavion muodossa. Kaaviossa on neljä
kehää, joista jokainen ilmaisee yhtä taidon suoritustasoa (tasot 1‒4). Pehmeät
taidot ovat ulommaisen kehän ympärillä. Taso 1 kuvaa matalinta osaamisen
tasoa ja taso 4 korkeinta osaamisen tasoa. Ympyrät kuvaavat kysymysten
ilmaisemia tasoja vastaavan arvon mukaisesti.

Tasot ovat:
Taso 1: En ole varma, mistä tässä taidossa on kyse, enkä osaa havainnollistaa
tai soveltaa tätä taitoa.
Oppija ei tunne pehmeää taitoa tai sen merkitystä, eikä hän siten osaa yhdistää
taitoa käyttäytymiseen tai toimintaan.

Taso 2: Uskon, että tiedän, mistä tässä taidossa on kyse, mutta en osaa
tarkkaan havainnollistaa enkä soveltaa tätä taitoa.
Oppija ymmärtää, mistä pehmeässä taidossa on kyse, mutta hän ei kykene
itsenäisesti soveltamaan sitä työtilanteissa eikä osoittamaan kyseisen taidon
osaamistaan osana kompetenssejaan.
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Taso 3: Vaikka en tunne kaikkia tämän taidon elementtejä ja osa-alueita,
uskon, että osaan jossain määrin havainnollistaa ja soveltaa tätä taitoa
(luonnostaan tai intuitiivisesti).
Oppija ymmärtää käytännön kokemuksen perusteella, mistä taidossa on kyse,
mutta hänellä ei ole vielä teoreettista ymmärrystä siitä eikä kykyä soveltaa sitä
tietoisesti. Oppija uskoo kuitenkin osaavansa soveltaa taitoa intuitiivisesti ja
luonnostaan, ja osoittaa näin hallitsevansa taidon osana kompetenssejaan
vaikkakaan ei vielä tietoisena toimintana. Oppija tuntee taidon käytännön
kokemuksen kautta.

Taso 4: Tunnen ja ymmärrän tämän taidon kokonaisuudessaan ja kykenen
havainnollistamaan ja soveltamaan sitä sekä järjestelmällisesti että tietoisesti.
Oppija ymmärtää ja hallitsee kyseisen taidon kokonaisuudessaan ja osaa
soveltaa sitä omassa toiminnassaan järjestelmällisesti ja tietoisesti. Testin
tulokset tallennetaan Reboot-valmennusalustalla olevaan oppijan profiiliin.
Oppijat voivat myös jakaa tuloksensa sekä testikokemuksensa omalla
Facebook-sivullaan napsauttamalla painiketta "Jaa kokemuksesi".

Toisen osan tulokset: Pehmeät taidot käytännössä
Oppijat saavat tulokset automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä
antamaansa sähköpostiosoitteeseen, jolla he ovat kirjautuneet
valmennusalustaan. Ensimmäisestä osasta poiketen toisen osan
kysymyksiin on vain yksi oikea vastaus. Oppijat näkevät tuloksista,
kuinka hyvin he vastasivat kysymyksiin.
Oppijat saavat tuloksensa kahdessa muodossa:
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Tulokset saadaan oikeiden vastausten osuutena kysymysten
kokonaismäärästä ("Vastasit oikein 12 kysymykseen 22
kysymyksestä"). Oikeat vastaukset on jaettu viiteen ryhmään.
Jokainen ryhmä kuvastaa oppijan ymmärryksen tasoa pehmeistä
taidoista ja valmiutta soveltaa niitä. Lisäksi oppijat saavat vinkkejä
siitä, kuinka he voivat parhaiten hyödyntää Rebootvalmennusmateriaalia. Ehdotetut opintopolut ovat suuntaa-antavia.
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Oikeat
vastaukset

Merkitys ja vinkit
Katso myös testitulosten pisteiden kuvaus

20 - 22

Oppijat, joiden pistemäärä on 20‒22, ymmärtävät pehmeät
taidot kokonaisuudessaan ja osoittavat osaavansa soveltaa niitä
käytännössä. He voivat keskittyä "Työuran ja taitojen
mukautuvaisuus" -moduuliin vahvistaakseen kykyään
tuotteistaa taitonsa portfoliota varten. Tuloksia kannattaa
myös käyttää valmennussessioiden aikaisessa arvioinnissa. Ne
auttavat ymmärtämään, miten oppijat toimivat todellisissa
tilanteissa.

15 - 19

Oppijat, joiden pistemäärä on 15‒19, ymmärtävät pehmeitä
taitoja ja osoittavat osaavansa soveltaa niitä käytännössä
tyydyttävällä tasolla, mutta joidenkin kohdalla he tuntevat
itsensä vielä epävarmoiksi. He voivat työstää alamoduuleissa
joiden
F A C U Lniitä
T Y pehmeitä
A N D taitoja,
STAF
F osalta he tuntevat itsensä
epävarmoiksi. Tämä auttaa heitä lisäämään ymmärrystään
kyseisistä taidoista.
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10 THE YEAR IN REVIEW
10 - 14

12
15

18

Oppijat, joiden pistemäärä on 10‒14, ymmärtävät pehmeitä
S C H O Otaitoja
L C ja
A osoittavat
P T A I Nosaavansa
R E P Osoveltaa
R T S niitä käytännössä joltain
osin. Heidän ei välttämättä tarvitse harjoitella jokaista
taitoa, vaan he voivat valita niistä
S C H O Ovalmennuksen
L E V E N Tpehmeää
S
mielenkiintoisimmat ja tärkeimmät. Voit valmentajana yrittää
selvittää, miksi he ovat heikompia joissain taidoissa ja
S P O R T rohkaista
S E V Eoppijoita
N T S priorisoimaan työskentelyään kyseisten
taitojen parissa niin teoriaosuudessa kuin käytännössä.

25 SPORTS TEAMS
6-9

28
34

Oppijoilla, joiden pistemäärä on 10‒14, on selkeitä puutteita
pehmeiden taitojen ymmärtämisessä ja niiden soveltamisessa
S C H O Okäytännön
L Y E Atilanteisiin.
R S 7 - Tämä
1 1 saattaa johtua siitä, että oppijat
eivät osaa käyttää pehmeiden taitojen testiä. Voit auttaa heitä
opettamalla,
THE GR
A D U A Tkuinka
E S testi
Y E toimii,
A R 1sekä
2 motivoida heitä
opiskelemaan enemmän taitoihin liittyvää teoriaa avoimien
oppimisresurssien avulla ennen siirtymistä harjoitusten pariin.

40 SCHOOL FORMAL
0-5
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Oppijoilla, joiden pistemäärä on 10‒14, on huomattavia
C L A S S puutteita
P H O Tpehmeiden
OS
taitojen ymmärtämisessä ja niiden
soveltamisessa käytännön tilanteisiin. Tämä saattaa johtua
A U T O Gmuun
R A muassa
P H S siitä, että oppijat eivät osaa käyttää pehmeiden
taitojen testiä tai he eivät ole motivoituneita tekemään
harjoituksia itsenäisesti. Valmentajan kannattaa yrittää
selvittää oppijoiden haasteet ja selittää tarkemmin, kuinka testi
toimii. Lisäksi valmentajan kannattaa selventää taitojen
määritelmiä ja tukea harjoitusten tekemistä, esimerkkien
tulkintaa ja pohdintaa harjoitusten aikana.
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Tulosten toisessa osassa kerrotaan, miten oppija on vastannut
kysymyksiin. Oppijan valitsema vastaus on merkitty sinisellä. Jos vastaus
on oikein, siinä on vihreä merkintä. Jos se on väärin, siinä on punainen
rasti.

Tulosten vertailu ja niistä oppiminen
Valmennuksen lopussa tehdyn pehmeiden taitojen lopputestin jälkeen oppijat
voivat verrata alku- ja lopputestin tuloksia. Ovatko tulokset parantuneet? Mitkä
taidot ovat parantuneet? Vai ovatko taidot heikentyneet? Oppija on saattanut
esimerkiksi alkutestissä ilmoittaa tuntevansa hyvin yhden tai useamman
taidon, mutta testin toisessa osassa, jossa pohditaan taitojen soveltamista
käytännössä, hän ei ole silti vastannut oikein kyseistä taitoa koskevaan
kysymykseen.

Kouluttajan rooli tulosten tarkastelussa
1. Käy läpi alkutestin tulokset oppijoiden kanssa. Keskustelkaa mahdollisista
valmennuksen aikaisista opintopoluista. Määritelkää, mitkä taidot ovat vahvoja
ja mitä taitoja pitää vielä harjoitella. Valmentaja voi tulosten perusteella
suositella oppijoille alamoduuleja sekä lisäharjoituksia. Ohjaa oppijat oikeiden
taitomoduulien (Minä ja pehmeät taitoni, Pehmeät taidot ja tiimi, Pehmeät
taidot työssä) ja alamoduulien pariin.
2. Keskustele oppijoiden kanssa pehmeiden taitojen alku- ja lopputestin
tuloksista ja auta heitä ymmärtämään, mitä kannattaa parantaa ja miksi. Voit
myös antaa oppijoille ylimääräisiä harjoituksia heikoimpien taitojen
harjaannuttamiseksi.
3. Voit valmennuksen lopussa myös käydä oppijoiden kanssa läpi testin toisen
osan väärät vastaukset. Voitte keskustella, mitä sellaista uutta tietoa he ovat
valmennuksen aikana saaneet, joka voisi selittää oppijoiden alustavat
vastaukset.
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Moduuli 0 –
Johdanto
pehmeisiin
taitoihin
Moduuli 0 – Johdanto pehmeisiin taitoihin aloittaa
valmennuksen. Moduulissa opitaan, mitä pehmeät taidot ovat
ja kuinka tunnistaa ne. Tämä auttaa valmennuksen tulevien
moduulien työstämistä. Ennen tämän moduulin parissa
työskentelyn aloittamista oppijoiden tulee kuitenkin testata
pehmeiden taitojensa taso pehmeiden taitojen alkutestissä.

Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Moduulin tavoitteena on lisätä ymmärrystä pehmeistä taidoista, mitä ne ovat ja
miksi ne ovat tärkeitä, sekä oppia hyödyntämään tätä tietoa työelämässä.
Moduulin tarkoitus on myös luoda pohjaymmärrystä pehmeistä taidoista
tukemaan Reboot-valmennusmoduulien työstämistä.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Luoda ymmärrystä pehmeistä taidoista, mitä ne ovat ja miksi ne ovat tärkeitä.
Lisätä ymmärrystä miten pehmeät taidot ilmenevät työelämässä.
Edistää kykyä tunnistaa pehmeitä taitoja itsessä sekä muissa.
Lisätä kykyä kehittää omia pehmeitä taitoja.
Valmistaa Reboot-valmennusmoduulien suorittamiseen luomalla
pohjaymmärrystä pehmeistä taidoista.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 0 – Johdanto pehmeisiin taitoihin.
Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia

Aika

Aihe

Kuvaus

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Mietteitä pehmeiden
taitojen alkutestistä

Keskustelua ja pohdintaa
pehmeiden taitojen
alkutestauksesta.

20 min

Mitä pehmeät taidot ovat
ja miksi ne ovat tärkeitä

Pehmeiden taitojen esittely,
mitä ne ovat, miksi ne ovat
tärkeitä, esimerkkejä niiden
ilmenemisestä.
Reboot-valmennuksen
pehmeiden taitojen esittely.

20 min

Kuinka pehmeät
taidot ilmenevät
työelämässä, ja miten ne
voivat auttaa työnhaussa

Esittely ja keskustelua (ja/tai
työpaja/aivoriihi) pehmeiden
taitojen ilmenemisestä
elämässä.
Esimerkkejä.
Esittely ja keskustelua aiheesta
miten pehmeät taidot voivat
olla avuksi työnhaussa (osana
elämän taitoja).

20/40 min

Kuinka pehmeitä taitoja
voidaan tunnistaa

Esittely ja keskustelua.
Aivoriihi tai työpaja aiheesta.

10 min

Tauko
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Aika

Aihe

Kuvaus

40/20 min

Kuinka pehmeitä taitoja
voidaan kehittää
työelämässä
ja omassa elämässä

Esittely ja keskustelua.
Aivoriihi: kuinka pehmeitä
taitoja kehitetään?

15 min

Kuinka tehdä pehmeät
taidot tunnistettaviksi

Esittely ja keskustelua.
Aivoriihi: kuinka pehmeät
taidot voidaan todentaa?

15 min

Harjoitukset

Moduulin harjoitusten
esitteleminen tehtäväksi kotona,
esimerkit molempiin tehtäviin
ja keskustelua tukemaan
kotitehtävien tekoa.

15 min

Moduulin 1 "Minä ja
pehmeät taitoni” esittely

Moduulin ja sen kahdeksan
pehmeän taidon esittely.

5 min

Yhteenveto ja
kotitehtävät

Yhteenveto sessiosta.
Kotitehtävien antaminen.
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Valmennussession toteuttaminen
Alla on esimerkki valmennussession toteuttamisesta. Sitä voidaan
muokata tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden,
ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio
järjestetään. Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että
tekniikka toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu.
3. Mietteitä pehmeiden taitojen alkutestistä
Keskustele oppijoiden kanssa pehmeiden taitojen alkutestistä. Kysy,
miltä se oppijoista tuntui, oppivatko he itsestään jotain uutta ja miten
tämä on muuttanut heidän näkemyksiään pehmeistä taidoista. Tästä
on hyvä jatkaa taitomoduulien pariin. Jos testi on käsitelty jo edellisen
session aikana, voit käyttää tämän ajan pehmeiden taitojen esittelyyn.
4. Mitä ovat pehmeät taidot ja miksi ne ovat tärkeitä
Esittele pehmeät taidot esimerkkien avulla ja kerro, miten ne
ilmenevät päivittäisessä elämässä. Ovatko ne oppijoille tuttuja? Miten
oppijat ovat käyttäneet niitä omassa elämässään, opintojen aikana tai
työelämässä? Voit aloittaa avoimista oppimisresursseista, joihin
tutustuminen on annettu edellisessä valmennussessiossa
kotitehtäväksi. Siirry sitten pehmeiden taitojen määritelmiin, jotka
löytyvät opetuskerran PowerPoint-esityksen diasta 6 sekä oppijoiden
oppaasta.
Keskustelkaa myös pehmeiden taitojen tärkeydestä. Voit myös antaa
esimerkkejä siitä, miten työnhakija on saanut työpaikan tai miten
työntekijän työsuoritus on parantunut pehmeiden taitojen ansiosta.
Esimerkkejä löytyy oppijoiden oppaasta.
5. Kuinka pehmeät taidot ilmenevät työelämässä, ja miten ne voivat
auttaa työnhaussa
Keskustelkaa osallistujien kanssa siitä, miten pehmeät taidot ilmenevät
työelämässä. Voit lisätä aiheesta lyhyitä ryhmätehtäviä tai
aivoriihiharjoituksia sessioon (kts. alla olevat materiaalit). Keskustelkaa
osallistujien kanssa erilaisista skenaarioista tai työtilanteista, joissa
pehmeitä taitoja on käytetty. Kannusta osallistujia tunnistamaan näitä
tilanteita. Kannusta oppijoita ja avaa keskustelua. Voit näyttää kolme
esimerkkiä, jotka löytyvät PowerPoint-esityksen diasta 8 (samat
löytyvät oppijoiden oppaasta).
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Ne osoittavat, kuinka pehmeät taidot voivat parantaa työllistymistä.
Työn suorittamisen lisäksi pehmeitä taitoja tarvitaan myös työnhaussa
sekä pohdittaessa työuran ja taitojen mukautuvaisuutta. Esimerkiksi
luovuus auttaa tunnistamaan uusia työmahdollisuuksia sekä
sopeutumaan uusiin urapolkuihin. Keskustelkaa lyhyesti siitä, miten
pehmeät taidot voivat auttaa työpaikan löytämisessä. Katso
PowerPoint-esityksen diat 8‒10.
6. Kuinka pehmeitä taitoja voidaan tunnistaa
Esittele aluksi esimerkkejä pehmeiden taitojen tunnistamisesta.
Esimerkkejä on runsaasti moduulin harjoituksissa ja session
PowerPoint-esityksessä. Käsittele myös itsetuntemuksen merkitystä
pehmeiden taitojen tunnistamisessa. Esittele kaksi tapaa tunnistaa
pehmeitä taitoja: (1) itsetutkiskelu ja (2) muiden havainnot taidoista.
Voit käyttää tähän osaan 20‒40-minuuttia (suosittelemme
tasapainottamaan tämän osan opetuskerran seuraavan osan kanssa).
Lyhyemmässä versiossa voit keskittyä lähinnä esitykseen,
keskusteluun ja lyhyeen aivoriiheen.
Pidempään versioon voit sisällyttää myös ryhmätyön, johon löydät
materiaalia tästä osiosta. PowerPoint-esityksen dioissa 11‒15 on
kattavasti esimerkkejä, missä pehmeitä taitoja voidaan tunnistaa. Katso
myös moduulin harjoitus 1. PowerPoint-esityksen dian 14
muistiinpanosivulla on kattava kuvaus eri hahmoista ja heidän
haasteistaan työvoimamarkkinoilla.
7. Kuinka pehmeitä taitoja voidaan kehittää työelämässä ja omassa
elämässä
Esittele ensin esimerkkejä pehmeiden taitojen kehittämisestä. Niitä on
runsaasti moduulin ja opetuskerran PowerPoint-esityksessä. Katso
PowerPoint-esityksen dia 18. Käytä esimerkkejä keskustelun ja
aivoriihen pohjana. Mitä muuta tulee mieleen? Nouseeko esiin
huolenaiheita?
Pohdi oppijoiden kanssa myös kuinka pehmeitä taitoja voidaan
kehittää työssä (kts. oppijan materiaalit ja PowerPoint-esityksen dia
19).
Voit käyttää tähän osaan 20‒40-minuuttia (suosittelemme
tasapainottamaan tämän osan edeltävän samanpituisen osan kanssa).
Lyhytkestoisemmassa vaihtoehdossa voit keskittyä lähinnä esitykseen,
keskusteluun ja aivoriiheen. Pidempään vaihtoehtoon voit sisällyttää
myös ryhmätehtävän. Katso tämän osion materiaalit alta. Harjoitus
löytyy PowerPoint-esityksen diasta 20.
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Viittaa myös taitomoduuleihin, joissa oppijat voivat harjoitella tiettyjä
pehmeitä taitoja (PowerPoint-esityksen dia 21).
Moduuli 1 – Minä ja pehmeät taitoni
https://reboot-project.eu/fi/online-training-fi/module-1-fi/
Moduuli 2 – Pehmeät taidot ja tiimi
https://reboot-project.eu/fi/online-training-fi/module-2-fi/
Moduuli 3 – Pehmeät taidot työssä
https://reboot-project.eu/fi/online-training-fi/module-3-fi/
8. Kuinka pehmeät taidot tehdään tunnistettaviksi
Aloita esittelemällä esimerkkejä keinoista, joilla pehmeät taidot
voidaan tehdä tunnistettaviksi. Esimerkkejä löytyy moduulin
harjoituksissa ja session PowerPoint-esityksessä. Katso PowerPointesityksen diat 22‒23.
Pitäkää lyhyt aivoriihi-/ryhmäharjoitus. Katso PowerPoint-esityksen
dia 24. Harjoitus voidaan tehdä yhdessä tai pienryhmissä.
9. Harjoitukset
Keskusteltuanne pehmeistä taidoista eri näkökulmista, oppijoille
voidaan esitellä moduulin kaksi harjoitusta: Harjoitus 1: Pehmeiden
taitojen tunnistaminen, ja harjoitus 2: Pehmeiden taitojen
luotaaminen. Varmista, että oppijat tietävät, mitä heidän pitää tehdä,
sillä harjoitukset annetaan kotitehtäviksi.
10. Moduulin 1 "Minä ja pehmeät taitoni" esittely
Esittele Moduuli 1 "Minä ja pehmeät taitoni" ja sen kahdeksan
pehmeää taitoa sekä avoimet oppimisresurssit. Keskustelkaa näistä, ja
varmista, että oppijat ovat valmiita aloittamaan opiskelun moduulin
parissa.
11. Yhteenveto ja kotitehtävät
Tee yhteenveto opetuskerrasta ja sen tärkeimmistä
asioista. Anna kotitehtävät:
Pehmeiden taitojen johdantomoduulin kaksi harjoitusta.
Moduulin 1 "Minä ja pehmeät taitoni" teoriamateriaali ja avoimet
oppimisresurssit.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
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Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys
Reboot-alusta
Oppijan opas: Reboot-opas korkeakoulutetuille
Ryhmätyö/aivoriihi pehmeiden taitojen näkymisestä työelämässä
Ryhmätyö/aivoriihi pehmeiden taitojen ilmenemisestä
työelämässä hyvällä ja huonolla tavalla sekä tämän
vaikutuksesta.
Valitse esimerkiksi 3‒5 pehmeää taitoa.
Itsetuntemus, muutoksen ymmärtäminen, avoimuus,
sinnikkyys, sopeutumiskyky, luottaminen omiin
kykyihin, motivaatio
Tiimityö, ihmissuhdetaidot, suvaitsevaisuus ja kulttuuri,
neuvottelutaidot, muiden mobilisointi, monialaisuus
Aloitteellisuus, luovuus, kokemuksen kautta oppiminen,
suunnittelu- ja projektitaidot, ajanhallinta,
muutoksenhallinta, ongelmanratkaisu
Laadi luettelo siitä, miten jokainen taito näkyy työelämässä:
Hyvällä tavalla
Huonolla tavalla
Listaa sekä hyvällä että huonolla tavalla ilmenemisen
vaikutukset.
Tarkastelkaa tuloksia ja keskustelkaa niistä.
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Ryhmätyö/harjoitus/aivoriihi pehmeiden taitojen tunnistamisesta:
Tunnistakaa pehmeät taidot ja kokemukset, jotka tuovat
luettelossa oleville hahmoille kilpailuetua (hahmot
PowerPointissa). Harjoitus voidaan tehdä yhdessä tai
pienryhmissä. Mikäli se tehdään pienryhmissä, varaa aikaa
tulosten läpikäymiseen. Keskity niihin (PowerPoint-esityksen)
hahmoihin, jotka muistuttavat eniten osallistujia.
Esittele tehtävä sekä hahmot ja jaa osallistujat tarvittaessa
pienryhmiin.
Aloittakaa ideointi yhdessä tai pienryhmissä. Yksi henkilö
toimii kirjurina.
Esittäkää lopuksi tulokset ja keskustelkaa niistä
Ryhmätyö/harjoitus pehmeiden taitojen esiin tuomisesta:
Pohtikaa, miten edellisen harjoituksen hahmot tuoda esiin
pehmeitä taitojaan. Hahmoja voidaan kuvailla lisää, mikä voi
auttaa pohdinnassa. Harjoitus voidaan tehdä yhdessä tai
pienryhmissä. Mikäli se tehdään pienryhmissä, varaa aikaa
tulosten läpikäymiseen.
Esittele tehtävä sekä hahmot ja jaa osallistujat tarvittaessa
pienryhmiin.
Aloittakaa pohdinta yhdessä tai pienryhmissä. Yksi henkilö
toimii kirjurina.
Esitelkää lopuksi tulokset ja keskustelkaa niistä.
Ryhmätyö/harjoitus pehmeiden taitojen osoittamisesta:
Pohtikaa, miten edellisen harjoituksen hahmot voisivat osoittaa
pehmeitä taitojaan. Hahmoja voidaan kuvailla lisää, mikä voi
auttaa pohdinnassa. Harjoitus voidaan tehdä yhdessä tai
pienryhmissä. Mikäli se tehdään pienryhmissä, varaa aikaa
tulosten läpikäymiseen.
Esittele tehtävä sekä hahmot ja jaa osallistujat tarvittaessa
pienryhmiin.
Aloittakaa pohdinta yhdessä tai pienryhmissä. Yksi henkilö
toimii kirjurina (esimerkiksi valkotaululle, Post-it-lapuille,
paperille).
Esitelkää lopuksi tulokset ja keskustelkaa niistä.
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Moduuli 1 –
Minä ja
pehmeät taitoni
Moduuli 1 – Minä ja pehmeät taitoni luo syvemmän
ymmärryksen itsestä, omista asenteista ja tavoista
reagoida sekä toimia keskittymällä kahdeksaan
omakohtaiseen pehmeään taitoon, joille operatiiviset ja
kanssakäymiseen liittyvät taidot rakentuvat ja jotka siten
ovat edellytyksenä työn suorittamiselle laadukkaasti.
Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Kehittää ymmärrystä omakohtaisista omaan persoonaan liittyvistä pehmeistä
taidoista, joita yksilö tuo työpaikalle ja jotka auttavat menestymään työpaikalla,
oppia tunnistamaan ne itsessä ja muissa sekä oppia osoittamaan ne työelämässä.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Lisätä ymmärrystä ja kykyä tunnistaa ja kehittää omakohtaisia omaan
persoonaan liittyviä pehmeitä taitoja, jotka liittyvät työn suorittamiseen.
Muodostaa syvä ymmärrys erilaisista itseään koskevista näkökohdista, mukaan
lukien vahvuudet, heikkoudet, uskomukset, tunteet ja motivaatiot.
Tutustua omakohtaisiin pehmeisiin taitoihin liittyviin työkaluihin ja
menetelmiin, sekä ymmärtää miten nämä vaikuttavat työpaikalla.
Kehittää omakohtaisia pehmeitä taitoja työskentelyn tueksi.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 1 – Minä ja pehmeät taitoni.
Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia

Aika

Aihe

Kuvaus

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Moduulin 0 "Johdanto
pehmeisiin taitoihin"
kotitehtävien läpikäynti

Keskustelua ja pohdintaa
kotitehtävistä ja moduulin
teemasta, pehmeistä taidoista.

30 min

Moduuli 1 "Minä ja
pehmeät taitoni" esittely

Moduulin ja sen kahdeksan
pehmeän taidon esittely: mitä
nuo taidot ovat, sekä
esimerkkejä, missä ja miten ne
esiintyvät päivittäin ja miksi ne
ovat tärkeitä työelämässä.
Pohdintaa teoriaosuudesta ja
avoimista oppimisresursseista.

40 min

Harjoitus 1

Työpaja tason 1 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

10 min

Tauko

50 min

Harjoitus 2

Työpaja tason 2 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

20 min

Moduulin 2 "Pehmeät
taidot ja tiimi" esittely

Moduulin ja sen seitsemän
pehmeän taidon esittely.

10 min

Yhteenveto ja
kotitehtävät

Yhteenveto sessiosta.
Kotitehtävien antaminen.

Valmennussession toteuttaminen
Alla on esimerkki valmennussession toteuttamisesta. Sitä voidaan muokata
tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden, ominaisuuksien ja
tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio järjestetään.
Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu.
3. Moduulin 0 "Johdanto pehmeisiin taitoihin" kotitehtävien läpikäynti
Keskustelua ja pohdintaa kotitehtävistä ja moduulin teemasta, pehmeistä
taidoista. Mitä opittiin? Saiko kukaan oivalluksia? Mikä oli helppoa ja mikä
taasen vaikeaa? Mikä oli odottamatonta? Lisääntyikö oppijoiden taito
havaita pehmeitä taitoja? Aloittavatko oppijat moduulien 1–3 työstämisen
luottavaisin mielin?
4. Moduulin 1 "Minä ja pehmeät taitoni" esittely
Moduulin ja sen kahdeksan pehmeän taidon esittely, mistä moduulissa ja
taidoissa on kyse ja miksi ne ovat tärkeitä työelämässä. Käytä aihetta
esittäessäsi esimerkkejä tilanteista, joissa taitoja on käytetty hyvin ja joissa
niitä käytettiin huonosti, ja anna osallistujien kertoa omia esimerkkejään.
Käytä avoimia oppimisresursseja keskustelun animoimiseksi. Voit
esimerkiksi kysyä, mikä niissä kiinnitti huomiota.
Jokaisella moduulin taidolla on omat avoimet oppimisresurssinsa. Voit
myös keskustella niistä erikseen. Session PowerPoint-esityksessä on lyhyt
kuvaus jokaisesta moduulin pehmeästä taidosta. Valitse niistä tarpeeseen
sopivimmat.
5. Harjoitus 1
Valitse yksi tason 1 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden, sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Esimerkiksi roolipeli tai
toimintapohjaiset menetelmät voivat olla oivallisia menetelmiä
käytettäväksi tässä moduulissa. Löydät tehtäväesimerkkejä session
PowerPoint-esityksestä. Voit pitää ne, muuttaa niitä, poistaa ne tai käydä
harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.

6. Harjoitus 2
Valitse yksi tason 2 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden, sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Löydät tehtäväesimerkkejä session
PowerPoint-esityksestä. Voit pitää ne, muuttaa niitä, poistaa ne tai käydä
harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.
7. Moduulin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" esittely
Esittele Moduuli 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" ja sen seitsemän pehmeää
taitoa sekä avoimet oppimisresurssit. Keskustelkaa näistä, ja varmista, että
oppijat ovat valmiita aloittamaan opiskelun moduulin parissa.
8. Yhteenveto ja kotitehtävät
Tee yhteenveto sessiosta ja sen päähavainnoista. Anna kotitehtävät:
Jäljelle jäävät moduulin 1 "Minä ja pehmeät taitoni" harjoitukset.
Moduulin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" harjoitukset.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys.
Reboot-valmennusalusta ja moduuli 1.
Kaksi harjoitusta moduulista 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" ja niissä
osoitetut resurssit.
Oppijan opas: Reboot-opas korkeakoulutetuille.

Moduuli 2 –
Pehmeät
taidot ja tiimi
Moduuli 2 - Pehmeät taidot ja tiimi keskittyy pehmeisiin
taitoihin, joita tarvitaan tehtäessä työtä muiden kanssa.
Näiden taitojen merkitys korostuu globalisoituvassa
maailmassa, jossa yhä useammassa organisaatiossa
työskennellään eri kulttuurien ja erilaisten taustojen
omaavien ihmisten kanssa.
Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Kehittää ymmärrystä muihin ihmisiin ja viestintään liittyvistä pehmeistä
taidoista ja kuinka nämä vaikuttavat työympäristöön ja työn suorittamiseen, sekä
itsensä ja muiden tunnistaminen näistä tilanteista.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Lisätä kykyä ymmärtää ja kehittää omia ihmissuhdetaitoja.
Muodostaa syvä ymmärrys erilaisista itseään koskevista näkökohdista, mukaan
lukien vahvuudet, heikkoudet, uskomukset, tunteet ja motivaatiot, jotka liittyvät
henkilöiden väliseen kanssakäymiseen työssä.
Pohtia omia asenteita ja lähestymistapoja työhön, ihmisiin ja elämään.
Tutustua ihmisten välisiin ja ihmissuhdetaitoihin liittyviin pehmeisiin taitoihin
liittyviin työkaluihin ja menetelmiin, sekä miten nämä vaikuttavat työpaikalla.
Lisätä taitoja työskennellä muiden kanssa heidän taustastaan huolimatta.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi".
Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia

Aika

Aihe

Kuvaus

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Moduulin 0 "Minä ja
pehmeät taitoni"
kotitehtävien läpikäynti

Keskustelua ja pohdintaa
kotitehtävistä ja moduulin
teemasta, pehmeistä taidoista.

30 min

Moduulin 2 "Pehmeät
taidot ja tiimi" esittely

Moduulin ja sen seitsemän
pehmeän taidon esittely: mitä
nuo taidot ovat, sekä
esimerkkejä, missä ja miten ne
esiintyvät päivittäin ja miksi ne
ovat tärkeitä työelämässä.
Pohdintaa teoriaosuudesta ja
avoimista oppimisresursseista.

40 min

Harjoitus 1

Työpaja tason 1 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

10 min

Tauko

50 min

Harjoitus 2

Työpaja tason 2 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

20 min

Moduulin 3 "Pehmeät
taidot työssä" esittely

Moduulin ja sen seitsemän
pehmeän taidon esittely.

10 min

Yhteenveto ja
kotitehtävät

Yhteenveto sessiosta.
Kotitehtävien antaminen.
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Valmennussession toteuttaminen
Alla on esimerkki valmennussession toteuttamisesta. Sitä voidaan
muokata tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden,
ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio
järjestetään. Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka
toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu.
3. Moduulin 1 "Minä ja pehmeät taitoni" kotitehtävien läpikäynti
Keskustelua ja pohdintaa kotitehtävistä, moduulin teemasta ja pehmeistä
taidoista. Mikä oli helppoa ja mikä taasen vaikeaa? Mikä oli
odottamatonta?
Mitä opittiin? Muuttuiko näkökulma? Jos, niin miten? Mitä esimerkkejä
näiden pehmeiden taitojen käyttämisestä on? Mitä näistä voitaisiin ottaa
opiksi?
4. Moduulin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" esittely
Moduulin ja sen seitsemän pehmeän taidon esittely, mistä moduulissa ja
taidoissa on kyse ja miksi ne ovat tärkeitä työelämässä. Käytä aihetta
esittäessäsi esimerkkejä tilanteista, joissa taitoja on käytetty hyvin ja joissa
niitä on käytetty huonosti, ja anna osallistujien kertoa omia
esimerkkejään. Käytä avoimia oppimisresursseja keskustelun
animoimiseksi. Voit esimerkiksi kysyä, mikä niissä kiinnitti huomiota.
5. Harjoitus 1
Valitse yksi tason 1 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Esimerkiksi roolipeli tai
toimintapohjaiset menetelmät voivat olla oivallisia menetelmiä
käytettäväksi tässä moduulissa. Löydät tehtäväesimerkkejä session
PowerPoint-esityksestä. Voit pitää ne, muuttaa niitä, poistaa ne tai käydä
harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.
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6. Harjoitus 2
Valitse yksi tason 2 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden, sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Muokkaa tehtäväesimerkkejä session
PowerPoint-esityksestä tai käy harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan
avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.
7. Moduulin 3 "Pehmeät taidot työssä" esittely
Esittele Moduuli 3 "Pehmeät taidot työssä" ja sen seitsemän pehmeää
taitoa sekä avoimet oppimisresurssit. Keskustelkaa näistä, ja varmista, että
oppijat ovat valmiita aloittamaan työskentelemään moduulin parissa.
8. Yhteenveto ja kotitehtävät
Tee yhteenveto sessiosta ja sen päähavainnoista. Anna kotitehtävät:
Jäljelle jäävät moduulin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" harjoituksen
tehtävät.
Moduulin 3 "Pehmeät taidot työssä" harjoitukset.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys.
Reboot-valmennusalusta ja moduuli 2,
Kaksi harjoitusta moduulista 3 "Pehmeät taidot työssä" ja niissä
osoitetut resurssit.
Oppijan opas.
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Moduuli 3 –
Pehmeät
taidot työssä
Moduuli 3 - Pehmeät taidot työssä keskittyy pehmeisiin
taitoihin, joita tarvitaan suorittamiseen yksin ja
yhteistyössä muiden kanssa omia taitoja tehokkaasti
hyödyntäen ja saaden aikaiseksi vaikuttavia ja
onnistuneita työn tuloksia.
Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Kehittää ymmärrystä pehmeistä taidoista, joita tarvitaan työn suorittamiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa, ja jotka liittyvät ongelmanratkaisuun,
mahdollisuuksien havaitsemiseen, muutoksen hallintaan ja kokemuksesta
oppimiseen.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
Luoda syvempi ymmärrys työn suorittamiseen ja toimintaan liittyvistä
pehmeistä taidoista.
Muodostaa syvä ymmärrys erilaisista itseään koskevista näkökohdista, mukaan
lukien vahvuudet, heikkoudet, uskomukset, tunteet ja motivaatiot, jotka liittyvät
työn suorittamista edistäviin pehmeisiin taitoihin.
Pohtia omia työn suorittamiseen liittyviä asenteita ja lähestymistapoja.
Tutustua työn suorittamiseen liittyvien pehmeiden taitojen työkaluihin ja
menetelmiin.
Kehittää toimintaan ja työn suorittamiseen liittyviä pehmeitä taitoja.

56

Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 3 ”Pehmeät taidot työssä”.
Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia

Aika

Aihe

Kuvaus

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Moduulin 2 "Pehmeät
taidot ja tiimi"
kotitehtävien läpikäynti

Keskustelua ja pohdintaa
kotitehtävistä ja moduulin
teemasta, pehmeistä taidoista.

30 min

Moduulin 3 "Pehmeät
taidot työssä" esittely

Moduulin ja sen seitsemän
pehmeän taidon esittely: mitä
nuo taidot ovat, sekä
esimerkkejä, missä ja miten ne
esiintyvät päivittäin ja miksi ne
ovat tärkeitä työelämässä.
Pohdintaa teoriaosuudesta ja
avoimista oppimisresursseista.

40 min

Harjoitus 1

Työpaja tason 1 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

10 min

Tauko

50 min

Harjoitus 2

Työpaja tason 2 harjoituksesta
omavalintaisesta alamoduulista.

20 min

Moduulin 4 "Työuran ja
taitojen
mukautuvaisuus"
esittely

Moduulin ja sen seitsemän
pehmeän taidon esittely

10 min

Yhteenveto ja
kotitehtävät

Yhteenveto sessiosta
Kotitehtävien antaminen
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Valmennussession toteuttaminen
Alla on esimerkki valmennussession toteuttamisesta. Sitä voidaan
muokata tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden,
ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio
järjestetään. Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka
toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu.
3. Moduulin 2 "Pehmeät taidot ja tiimi" kotitehtävien läpikäynti
Keskustelua ja pohdintaa kotitehtävistä, moduulin teemasta ja pehmeistä
taidoista. Mikä oli helppoa ja mikä taasen vaikeaa? Mikä oli
odottamatonta? Mitä opittiin? Muuttuiko näkökulma? Jos, niin miten?
Mitä esimerkkejä näiden pehmeiden taitojen käyttämisestä on? Mitä
näistä voitaisiin ottaa opiksi?
4. Moduulin 3 "Pehmeät taidot työssä" esittely
Moduulin ja sen seitsemän pehmeän taidon esittely: mistä moduulissa ja
taidoissa on kyse ja miksi ne ovat tärkeitä työelämässä. Käytä aihetta
esitellessäsi esimerkkejä tilanteista, joissa taitoja on käytetty hyvin ja
joissa niitä on käytetty huonosti, ja anna osallistujien kertoa omia
esimerkkejään. Käytä avoimia oppimisresursseja keskustelun
animoimiseksi. Voit esimerkiksi kysyä mikä niissä kiinnitti huomiota.
Jokaisella moduulin taidolla on omat avoimet oppimisresurssit. Voit
myös keskustella niistä erikseen. Session PowerPoint-esityksessä on lyhyt
kuvaus jokaisesta moduulin pehmeästä taidosta. Valitse niistä tarpeeseen
sopivimmat.
5. Harjoitus 1
Valitse yksi tason 1 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Esimerkiksi roolipeli tai
toimintapohjaiset menetelmät voivat olla oivallisia menetelmiä
käytettäväksi tässä moduulissa. Löydät tehtäväesimerkkejä session
PowerPoint-esityksestä. Voit pitää ne, muuttaa niitä, poistaa ne tai käydä
harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.
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6. Harjoitus 2
Valitse yksi tason 2 harjoitus ryhmän luonteen ja tarpeiden, sekä
valmennuksen ja session toteuttamismuodon (virtuaalinen tai lähiopetus)
mukaan. Käy se läpi ryhmän kanssa joko ryhmätyön tai työpajan
muodossa ja sovella sitä tarvittaessa. Löydät tehtäväesimerkkejä session
PPT-esityksestä. Voit pitää ne, muuttaa niitä, poistaa ne tai käydä
harjoitukset läpi Reboot-valmennusalustan avulla verkossa.
Mitä harjoituksen aikana opittiin? Esittäkää tulokset ja keskustelkaa niistä.
7. Moduulin 4 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" esittely
Esittele Moduuli 4 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" ja sen avoimet
oppimisresurssit. Keskustelkaa näistä, ja varmista, että oppijat ovat
valmiita aloittamaan työskentelemään moduulin parissa.
8. Yhteenveto ja kotitehtävät
Tee yhteenveto sessiosta ja sen päähavainnoista. Anna kotitehtävät:
Jäljelle jäävät moduulin 3 "Pehmeät taidot työssä" harjoitukset.
Moduulin 4 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" harjoitukset.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys.
Reboot-valmennusalusta ja moduuli 3.
Kaksi harjoitusta moduulista 3 "Pehmeät taidot työssä" ja niissä
osoitetut resurssit.
Oppijan opas: Reboot-opas korkeakoulutetuille.
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1
2
2
3
3

3

BOOSTAA
TYÖURAASI

Pehmeiden taitojen tunnistaminen ja kehittäminen eivät yksin riitä
työuran edistämiseen. On myös tärkeää osata tuoda esiin omat
taidot ja kokemus. Oman uran, kokemusten, työpaikkojen, taitojen ja
kompetenssien tarkastelu ja analysointi eri näkökulmista sekä kaiken
tämän tuotteistaminen ja visualisointi helposti ymmärrettävään
muotoon voi auttaa erottumaan muista työnhakijoista ja
kiinnittämään potentiaalisen työnantajan huomion.
Tämä oppaan osa tarjoaa lisätietoa ja vinkkejä työttömien ja
alityöllistettyjen korkeakoulutettujen valmentamiseen ja ohjaamiseen
kohti työuran ja taitojen mukautuvaisuutta ja portfolion luomista.
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Moduuli 4
– Työuran ja
taitojen
mukautuvaisuus
Moduuli 4 - Työuran ja taitojen mukautuvaisuus luo
katsauksen työuran ja taitojen mukautuvuuteen ja
joustavuuteen, miten soveltaa omia taitoja,
kompetensseja ja kokemuksia uusia
uramahdollisuuksia luoden, ja kuinka tuotteistaa omat
taidot ja kompetenssit mahdolliselle työnantajalle.
Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
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.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
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.

Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Alla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 4 "Työurien ja taitojen
mukautuvaisuus". Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia

Aika

Aihe

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Moduulin 3
kotitehtävien läpikäynti

Keskustelua ja pohdintaa
kotitehtävistä ja moduulin
teemasta, pehmeistä taidoista.

20 min

Moduulin 4 "Työuran ja
taitojen mukautuvaisuus"
esittely

Aiheen esittely ja miksi se on
tärkeä, miksi sitä tarvitaan.
Esimerkkejä taito- ja
urajoustavuudesta
esimerkkihahmojen kera.
Pehmeät ja kovat taidot.

20 min

15 min

Harjoitus A ja
harjoituksen 1,
Taitoanalogiat, esittely

Oman työuran ja taitojen
joustavuuden ja
mukautuvaisuuden
pohtiminen

Kuvaus

Harjoitus A:n tekeminen
ryhmätyönä.
Omien taitojen ja niiden
joustavuuden pohtiminen.
Harjoituksen 1, Taitoanalogiat
(Reboot-alustalla), esittely ja
antaminen kotitehtäväksi.
Itsenäinen pohdinta omista
Reboot-valmennuksen aikana
tunnistetuista taidoista ja
kompetensseista ja niiden
mukautuvaisuudesta ja
joustavuudesta.
Valmentaja esittelee tehtävän.
Harjoituksessa voidaan käyttää
Post-it-lappuja tai vastaavia
riippuen valmennuksen
toteuttamismuodosta.
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10 min

Tauko

40 min

Omien taitojen
tuotteistaminen

Aiheen esittely.
Esimerkkejä.
Johdanto SCAMPERharjoitukseen (harjoitus 2) ja sen
kokeileminen kuvitteellisen
hahmon kanssa.
Harjoitus omista taidoista.

40 min

Pehmeiden taitojen
lopputesti

Pehmeiden taitojen lopputesti.
Keskustelua.

10 min

Moduulin 5 "Portfolion
luominen" esittely

"Portfolion luominen" moduulin ja mahdollisten
henkilökohtaisten
mentorointien esittely.

5 min

Yhteenveto ja
kotitehtävät

Yhteenveto sessiosta.
Kotitehtävien antaminen.
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Valmennussession toteuttaminen
Seuraavassa on esimerkki moduulin toteuttamisesta. Sitä voidaan muokata
tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden, ominaisuuksien ja
tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio järjestetään.
Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu.
3. Moduulin 3 "Pehmeät taidot työssä" kotitehtävien läpikäynti
Keskustelua ja pohdintaa kotitehtävistä, moduulin teemasta ja pehmeistä
taidoista. Mikä oli helppoa ja mikä taasen vaikeaa? Mikä oli odottamatonta?
Mitä opittiin? Muuttuiko näkökulma taitoihin? Jos, niin miten? Mitä
esimerkkejä näiden pehmeiden taitojen käyttämisestä on? Mitä näistä
voitaisiin ottaa opiksi?
4. Moduulin 5 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" esittely
Aiheen ja sen tärkeyden esittely. Käytä esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat
muuttaneet uraansa tai vaihtaneet alaa. Miten he siirsivät taitonsa ja
mielenkiinnon kohteensa uuteen uraansa? Miten eri tilanteet ja
mielenkiinnon kohteet ovat luoneet uusia uramahdollisuuksia? Kerro
esimerkki kovien/pehmeiden taitojen siirtämisestä uuteen työhön.
Esimerkkejä näistä löytyy PowerPoint-esityksen dioista 8‒10 ja oppijan
oppaasta. Voit lisätä omia esimerkkejä, ja myös osallistujat voivat kertoa
esimerkkejä. Voit myös kertoa miten kokemukset, kiinnostuksen kohteet ja
tilanteet ovat avanneet uusia uramahdollisuuksia ja luoneet kilpailuetua.
Auta oppijoita huomaamaan, että uudessa urassa on kyse muustakin kuin
vain opiskelusta.
Keskustelkaa työuran joustavuuden ja mukautuvaisuuden esimerkeistä,
alanvaihtajista. Mikä oli muutos ja miten he sen tekivät, mikä heitä innoitti
siihen vai oliko kyse vain eteen tulleesta tilaisuudesta? Kirjoittakaa
ajatukset valkotaululle. Diassa 13 on taulukko, johon voitte lisätä
esimerkkejä.

Taitojen yhdistäminen työuran joustavuuden lisäämiseksi
Tässä osiossa tarkastellaan pehmeiden ja kovien taitojen yhdistämistä työuran
joustavuuden lisäämiseksi.
Työuran ja taitojen joustavuus ja mukautuvaisuus voivat olla haastavia aiheita
työttömille ja alityöllistetyille korkeakoulutetuille. Työstämme niitä
huomaamattamme koko ajan, mutta niiden tarkastelemisesta ulkopuolisen silmin
on paljon apua.
Lisäksi sinulla tulee olla:
Pehmeät taitosi ja niiden
osaamistaso tunnistettuina ja
kartoitettuina.

01

Työhistoriasi tunnistettuna ja
kartoitettuna. Tämä voi
sisältää kaiken työkokemuksen
aina lapsenvahtina olemisesta
saakka – loppujen lopuksi
esimerkiksi lapsenvahtina
ollessahan kehittyvät
ihmissuhdetaidot, empatia,
käyttäjän ymmärtäminen ja
viestintätaidot.

02

Työuran joustavuuden yhteydessä on
hyvä ymmärtää, miten pehmeät ja
kovat taidot sekä
substanssiosaaminen yhdistyvät
erilaisissa työtehtävissä. Tämä
sekoittuminen voidaan tunnistaa
analysoimalla työkokemuksia ja
muita kokemuksia, minkä lisäksi
niistä voidaan tunnistaa yhteisiä
tekijöitä. Tämä voi luoda uusia
avauksia ja uramahdollisuuksia.
Pehmeät taidot ovat kovista taidoista
poiketen lähes symbioottisia.
Ne ovat moniulotteisia,
monimutkaisia, yhteen liittyneitä, ja
ne täydentävät toisiaan. Lisäksi niitä
tarvitaan muiden pehmeiden taitojen
tuottamiseen. Esimerkiksi luovuus ja
ongelmanratkaisu kulkevat käsi
kädessä, kuten myös

ihmissuhdetaidot, viestintätaidot ja
luovuus. Näennäisesti ”vastakohtaisia”
pehmeitä taitoja tarvitaan usein
samanaikaisesti työn suorittamisessa.
Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa
suunnittelu- ja projektitaitojen ja
luovuuden samanaikainen tarve, tai
ihmissuhdetaitojen ja kannattavuuden
ymmärtämisen samanaikainen tarve.
On tärkeää tietää, minkälaisia
taitoyhdistelmiä työssä tai toimialalla
tarvitaan.
Sekä pehmeitä että kovia taitoja
tarvitaan työn suorittamiseen. Kovat
taidot voidaan nähdä työkaluina, kun
taas pehmeät taidot ovat voima, joka saa
työkalut liikkeelle. Pehmeitä taitoja
tarvitaan siis kovien taitojen ja
substanssiosaamisen aktivoimiseksi.
Esimerkiksi psykologi ei pysty
auttamaan ihmisiä pelkästään
teoriatiedon pohjalta, vaan hän tarvitsee
myös ihmissuhde- ja viestintätaitoja.
Keskustelkaa mitä taitoyhdistelmiä
aikaisemmin tämän session aikana
keskustelluilla hahmoilla ja henkilöillä
voisi olla. Voit myös käyttää
PowerPoint-esityksen dian 27 John
Stone -esimerkkiä tai taitotaulukkoa ja
kuvitteellista esimerkkihenkilöä.
Keskustelkaa myös oppijoiden omien
taitojen yhdistelmistä.
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5. Harjoitus A ja harjoituksen 1, Taitoanalogiat, esittely
Harjoitus A auttaa alustamaan ja työstämään valmennusalustalla
olevaa harjoitusta 1, Taitoanalogiat, jonka oppijat voivat kokea
vaikeaksi. Käy harjoitus A oppijoiden kanssa läpi kuvitteellisen
esimerkkihenkilön avulla. Tämän jälkeen on Taitoanalogiatharjoituksen vaiheiden esittelyn vuoro. Varmista, että oppijat ovat
ymmärtäneet harjoituksen ja tietävät, mitä pitää tehdä, sillä harjoitus
annetaan kotitehtäväksi.
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HARJOITUS A
Materiaalit:
Eri värisiä kyniä, paperia ja Post-it-lappuja.

Harjoituksen vaiheet

01

02

Kirjoita erillisiille papereille (tai Post-it–
lapuille, otsikkoina, yksi asia kuhunkin
lappuun) 1–3 seuraavista: työpaikka,
työtilanteet ja elämänkokemukset, jotka
saattavat olla mielenkiintoisia, mikä tahansa
työ, yliopistoprojekti, luottamusasema...
Tämä vaihe toimii ajatusten avaajana.
Ota eri värinen kynä ja ideoi jokaiseen
valitsemaasi 1–3 tapaukseen/otsikkoon
niihin liittyviä pehmeitä taitoja.

03

Ota uusi väri ja tee sama kovien taitojen ja
substanssiosaamisen osalta.

04

Analysoi seuraavaksi listaamiasi kokemuksia
ja taitoja

a.

Mitä yhtäläisyyksiä kirjaamissasi taidoissa
on? Minkälaista työuran joustavuutta nämä
voisivat luoda?

b.

Mitä eroavaisuuksia taidoissa on? Millaista
uran joustavuutta nämä voisivat luoda?

c.

Tee uusia yhdistelmiä taidoistasi. Sinun ei
tarvitse käyttää kaikkia kirjaamiasi taitoja.
Minkälaista työuran joustavuutta nämä
voisivat luoda?
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6. Oman työuran ja taitojen joustavuuden ja
mukautuvaisuuden pohtiminen
Pyydä osallistujia pohtimaan niitä pehmeitä taitojaan, jotka he ovat
tunnistaneet valmennuksen aikana. Mikäli tämä sessio järjestetään
lähiopetuksena, anna heille paperia, kyniä ja Post-it-lappuja. Oppijat
voivat kirjoittaa nuo taidot Post-it-lapuille. Taidot ryhmitellään
paperiarkille. Post-it-lappujen etuna on, että niitä on helppo liikutella ja
siirtää ryhmästä toiseen. Tämä ryhmittely ja liikuttelu auttaa pohtimaan
omien taitojen ja työuran joustavuutta. Jos sessio järjestetään
virtuaalisena, voit käyttää muistilappu- tai miellekarttaohjelmaa. Pyydä
oppijoita säilyttämään tämän harjoituksen tulokset ja materiaalit
portfolion luomista varten.
On tärkeää tuoda oppijoille esiin, että harjoituksessa on kyse omien
taitojen ja kompetenssien valjastamisesta uusiin työtehtäviin, uusiin
työuriin ja uusiksi mahdollisuuksiksi. Siksi taitojen lisäksi tarvitaan myös
ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta, itsestä, omista
kompetensseista ja historiasta sekä kykyä nähdä omat taidot ja
kompetenssit uusissa yhteyksissä ja uusista näkökulmista, eli taitojen
joustavuutta ja mukautuvaisuutta. Kaikenlainen kokemus
opiskeluaikojen työpaikoista ja harrastuksista pitkiin työuriin ovat
hyödyllisiä ja voivat synnyttää uusia mahdollisuuksia.
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7. Omien taitojen tuotteistaminen
Esittele omien taitojen tuotteistamisen idea ja keskustele siitä oppijoiden
kanssa. Varmista, että he ymmärtävät käsitteen. Omien taitojen
tuotteistamisen prosessi on seuraavanlainen (se löytyy myös session
PowerPoint-esityksen dioista 20-25):
Omien pehmeiden ja kovien taitojen, ominaisuuksien ja kokemusten
tunnistamisen jälkeen on aika tuotteistaa ne erilaisiin työelämän
tarkoituksiin potentiaalisia työpaikkoja ja työnantajia silmällä pitäen.
Tuotteistamisella tarkoitetaan kilpailukykyisen ja lisäarvoa tuottavan
tuotteen luomista ja viemistä markkinoille, tässä tapauksessa
työmarkkinoille. Tuote usein mukautetaan eri markkinoille ja niiden
erilaisiin olosuhteisiin. Vastaavasti myös oppijat voivat tuotteistaa itsensä,
omat kompetenssinsa ja taitonsa potentiaalisille työnantajille.
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Taitojen, kompetenssien ja kokemusten tuotteistamisen vaiheet ovat:

KONTEKSTI

01
02

On tärkeää ymmärtää yhteiskunnan tilanne ja oma tilanne.
Minkälainen yhteiskunta on? Mitkä ovat yhteiskunnalliset
trendit ja kehityssuuntaukset? Mitä työelämässä tarvitaan?
Minkälainen on kilpailutilanne työvoiman osalta? Mikä on oma
koulutus- ja oppilaitostausta sekä oma sijainti? Esimerkiksi
mediasta, sosiaalisesta mediasta ja työpaikkailmoituksista saa
tietoa näihin kysymyksiin.

TUNNISTAMINEN
Omien pehmeiden ja kovien taitojen, osaamisen,
ominaisuuksien ja muiden elementtien, kuten verkostojen ja
kokemuksen, sekä ammatillisen tarjonnan tunnistaminen.

OIVALLUS

03
04
05

Ymmärryksen luominen omista pehmeistä ja kovista taidoista,
osaamisesta, ominaisuuksista, pätevyydestä, kokemuksesta ja
muista elementeistä, kuten verkostot, ja näiden vertaaminen
kontekstiin (kohta 1), mahdollisen lisäkoulutuksen tai taitojen
sertifioinnin tarpeen tunnistaminen sekä ymmärryksen
syventäminen omasta ammatillisesta tarjonnasta esitettäväksi
potentiaaliselle työnantajalle.

KEHITTÄMINEN JA TOTEUTUS
Omien taitojen ja ammatillisen tarjonnan mukauttaminen sen
mukaan, mitä potentiaaliset työnantajat etsivät ja minkälaisia
työmahdollisuuksia ne tarjoavat. Sopivien pehmeiden ja kovien
taitojen, kokemusten ja muiden ominaisuuksien valitseminen ja
esitteleminen ansioluettelossa ja portfoliossa, jotka mukautetaan
työnantajan ja työtehtävän mukaan.

OPPIMINEN JA PARANTAMINEN
Jatkuva oppiminen, kehittäminen ja parantaminen eri
työtehtävistä ja työhausta saadun kokemuksen pohjalta.

Keskustele tuotteistamisprosessista oppijoiden kanssa ja kerro esimerkkejä.
Tuotteistamista voitaisiin verrata vaatevalintoihin: Olet aina sinä, mutta samoin kuin
valitset vaatteet sen mukaan, mitä teet ja minne menet, ja voit luoda erilaisia
asukokonaisuuksia yhdistelemällä vaatteita, valitset myös asiaankuuluvat taidot ja
kokemuksesi ja luot niistä uusia yhdistelmiä eri työnantajille.
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Käy seuraavaksi oppijoiden kanssa läpi SCAMPER-harjoituksen lyhyt versio, sillä
oppijat voivat kokea pidemmän valmennusalustalla olevan version vaikeaksi. Lyhyt
versio antaa tuntumaa harjoitukseen. Lyhyt versio:
Taito-SCAMPER
Taito-SCAMPER -harjoituksessa oppijat yhdistelevät harjoituksessa 1 oppimaansa
tuotteistamisen näkökulmasta:
Mieti listaamiasi taitoja ja miten ne toteutuvat käytännössä.
Ajattele tavoitettasi.
Aloita mukauttamaan taitojasi tavoitteesi mukaan SCAMPER-tekniikkaa
käyttäen.
Tee harjoitus ensin kuvitteelliselle hahmolle, jotta oppijat saavat siihen tuntumaa.
Tämän jälkeen oppijat tekevät harjoituksen käyttämällä omia taitojaan.
Harjoituksessa voidaan käyttää aikaisemmassa harjoituksessa kirjoitettuja Post-itlappuja. Oppijat voivat lisätä Post-it-lapuille eri väriä käyttäen myös muita
kokemuksia ja asioita.
Esittele tämän harjoituksen jälkeen valmennusalustalla oleva SCAMPER-harjoitus ja
kysy, onko oppijoilla kysyttävää harjoituksesta.
8. Pehmeiden taitojen lopputesti
On aika testata pehmeiden taitojen osaaminen ja ymmärtäminen uudelleen
pehmeiden taitojen lopputestin avulla. Lopputestin tuloksia verrataan alkutestin
tuloksiin. Keskustelkaa testin tuloksista. Mikä on muuttunut? Onko tapahtunut
parannusta? Suhtautuvatko oppijat nyt kriittisemmin omiin pehmeisiin taitoihinsa?
Mitä oivalluksia on syntynyt?
Vasta tämän toisen testauksen jälkeen voidaan siirtyä portfolion luomiseen. Voit
myös sopia mentorointitapaamisen jokaisen oppijan kanssa, jonka aikana käytte läpi
tuloksia. Tämä on hyödyllistä oppijoille ja se voi auttaa myös portfolion luomisessa.
9. Moduulin 5 "Portfolion luominen" esittely
Esittele Moduuli 5 "Portfolion luominen" ja muutamia esimerkkejä portfolioista ja
ansioluetteloista vertailtavaksi. Pyydä oppijoita valmistautumaan seuraavaan
sessioon. Voit myös mainita mahdollisuudesta henkilökohtaiseen
portfoliomentorointitapaamiseen. Tästä lisää seuraavassa osiossa.
10. Yhteenveto ja kotitehtävät
Tee yhteenveto sessiosta ja sen päähavainnoista. Anna kotitehtävät:
Jäljelle jäävät moduulin 4 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" harjoitukset.
Moduulin 5 "Portfolion luominen" teoriamateriaali ja avoimet oppimisresurssit.
Omien taitojen, kompetenssien ja portfolion tarkoituksen pohdintaa.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
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Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys.
Työuran ja taitojen mukautuvaisuus -moduuli harjoituksineen ja
muine materiaaleineen.
Oppijan opas: Reboot-opas korkeakoulutetuille.
Harjoitukset

72

Moduuli 5 –
Portfolion
luominen

Moduuli 5 - Portfolion luominen keskittyy portfolion luomiseen
ja tarjoaa työkaluja ja vinkkejä tähän tarkoitukseen. Portfolio
on tärkeä työkalu tuotaessa esiin oma työ ja sen tulokset.
Portfoliosta potentiaalinen työnantaja saa todellisen kuvan
työnhakijan työkokemuksesta ja osaamisesta.
Portfolio on avuksi työnhaussa sekä työhaastatteluissa. Monet työnantajat haluavat,
että työnhakija osoittaa aikaisemmissa työtehtävissä ja elämässään hankkimansa
taidot. Nämä sekä niiden linkittyminen pehmeisiin taitoihin voidaan tuoda esiin
portfoliossa.

Oppimistavoitteet
Moduulin oppimistavoitteet ovat:
Päätavoite:
Lisätä ymmärrystä portfoliosta, mikä se on, miksi se on höydyllinen työelämään
liittyvissä asioissa, sekä oppia luomaan portfolio eri ammatillisiin tarkoituksiin.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
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.
Oppia tuntemaan verkkotyökalua, joista on apua portfolion luomisessa.

Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Seuraavalla sivulla on esimerkki tuntisuunnitelmasta moduuliin 5 "Portfolion
luominen". Tuntisuunnitelmaa voi muokata opetustilanteen ja -tarpeen mukaan.
Kesto: 3 tuntia
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Aika

Aihe

Kuvaus

5 min

Session avaus

Session avaus.

15 min

Moduulin 4 "Työuran ja
taitojen
mukautuvaisuus"
kotitehtävien läpikäynti

Keskustelua ja pohdintaa
kotitehtävistä ja työuran ja
taitojen mukautuvaisuudesta.

30 min

Moduuli 5 "Portfolio
luominen" esittely, mitä
portfoliot ovat ja miksi
ne ovat tärkeitä

Moduulin esittely.
Portfolion esittely.
Portfolion ja CV:n ero.
Visuaalisuuden voima.
Esimerkkejä portfolioista.
Miksi portfoliot ovat tärkeitä.
Keskustelua.

20 min

Eri asioiden
havainnollistaminen
portfolioiden avulla

Esimerkkejä tästä löytyy mm.
session PPT-esityksestä.
Esimerkkejä pehmeiden taitojen
havainnollistamisesta
portfoliossa.
Katsokaa esimerkkejä ja
keskustelkaa niistä.
Keskustelu mitä portfolioiden
avulla voitaisiin ilmaista.

10 min

Tauko

30 min

Moodboardin
tekeminen itsestä

Lyhyt työpaja moodboardeista.
Keskustelu moodboardeista.
Moodbord-harjoituksen voi
vaihtoehtoisesti antaa
kotitehtäväksi edellisessä
sessiossa, jolloin siitä
keskustellaan tämän session
aikana.

60 min

Portfolion luominen

Portfolion luomisen ja sen
vaiheiden esittely.
Keskustelua.
Työpaja portfolion luomisesta ja
keskustelua tuloksista.

10 min

Yhteenveto ja
valmennuksen päätös,
portfoliomentorointiaikojen
varaaminen, todistukset.

Yhteenveto session ja
valmennuksen aikana tehdystä
työstä ja osallistumistodistusten
jakaminen. Henkilökohtaisista
portfoliomentorointisessioista
sopiminen.

Valmennussession toteuttaminen
Seuraavassa on esimerkki moduulin toteuttamisesta. Sitä voidaan muokata
tilanteen, opetusmuodon sekä oppijoiden tavoitteiden, ominaisuuksien ja
tarpeiden mukaan.
1. Ennen valmennussessiota
Varmista, että kaikki tietävät missä ja milloin valmennussessio järjestetään.
Valmista kaikki materiaalit ja alustat. Varmista, että tekniikka toimii.
2. Session avaus
Esittele valmennussessio ja sen aikataulu. Kerro, että moduuli linkittyy omien
taitojen ja historian ymmärtämiseen, minkä vuoksi se suoritetaankin
valmennuksen viimeisenä. Tämä liittyy myös työuran ja taitojen joustavuuteen
ja mukautuvaisuuteen, sillä ansioluettelojen tapaan myös portfoliot kootaan ja
mukautetaan eri tarkoituksiin.
3. Moduulin 4 "Työuran ja taitojen mukautuvaisuus" kotitehtävien läpikäynti
Keskustelua ja pohdintaa moduulin 4 kotitehtävistä. Linkitä tämä portfolion
luomiseen.
4. Mikä on portfolio ja miksi se on tärkeä
Kerro aluksi, mikä portfolio on ja miksi se on tärkeä. Sen hyödyt on listattu
valmennussession PowerPoint-esityksessä. Moduulin suorittaminen edellyttää
portfolion käsitteen ymmärtämistä, joten aluksi kannattaa keskustella
portfolion ja ansioluettelon välisistä eroista (session PowerPoint-esityksessä)
sekä portfolion eduista. Näytä myös esimerkkejä portfolioista. Niitä löytyy
opetuskerran PowerPoint-esityksestä, verkkomateriaaleista, oppijan oppaasta
ja Reboot-projektin Pinterest-tililtä: www.pinterest.com/rebootproject2020.
5. Eri asioiden havainnollistaminen portfolioiden avulla
Keskustelkaa portfolioista ja ideoikaa, mitä eri ammattien edustajat, tai
valmennussessioon osallistuvat, voisivat tuoda esiin ja havainnollistaa
portfoliossa. Tämän harjoituksen tarkoitus on avartaa oppijoiden ajattelua.
Oppijoille voi olla uutta ja haastavaa miettiä, mitä kaikkea portfoliossa voidaan
ilmaista visuaalisesti eri aloilta. Ihmiset usein yhdistävät portfoliot vain
määrätyille aloille, kun taas moni muukin ala, vaikkapa opetusala tai
eläinlääketiede, on täynnä mahdollisuuksia ja asioita, joita voidaan tuoda esille
portfoliossa. Keskustelkaa aiheesta ja katsokaa esimerkkejä session PowerPointesityksestä, jossa pehmeät taidot on esitetty visuaalisesti illustraatioiden avulla.
Lisää visuaalisia esimerkkejä löytyy session portfolio-PowerPoint-esityksistä.
Pyydä oppijoita ideoimaan mitä kaikkea he voisivat ilmaista portfolioiden
avulla. He voivat antaa toisilleen mielenkiintoisia vinkkejä nähdessään toistensa
ideat ja alat ulkopuolisen silmin.
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6. Moodboardin tekeminen itsestä
Moodboard-harjoitus on lämmittelyharjoitus portfolion luomista varten.
Tarkoitus on ilmaista siinä tiettyä asiaa visuaalisesti ja aloittaa näin ”moodin”
konkretisointi. Moodboard on visuaalinen kollaasi, jolla kiteytetään jonkin
asian olemus, esimerkiksi täydellinen kesäpäivä, tavoiteltava unelma tai
henkilön olemus. Moodboard voi sisältää kuvia, sanoja/tekstiä, materiaaleja,
esineitä tai muita elementtejä. Siksi sillä voidaan ilmaista omaa itseä ja näin
myös työminää pehmeät taidot mukaan lukien.
Pidä minityöpaja moodboardeista, jotka ilmaisevat oppijoiden pehmeitä
taitoja. Tämän harjoituksen tarkoituksena on oppia visuaalista asioiden ja
käsitteiden kiteyttämistä ja ilmaisemista sekä viestin välittämistä. Samalla
opitaan visuaalisuuden voimasta.
Oppijat luovat moodboardit työuransa tavoitteesta, vahvuuksistaan tai
muista työhön liittyvistä elementeistä. Portfoliot voidaan myös tehdä
kotona ja tuoda valmennussessioon. Mikäli ne luodaan session aikana,
varaa mukaan materiaaleja, joita voidaan käyttää portfolion luomisessa,
esimerkiksi lehtiä, liimaa, paperia ja eri värisiä kyniä.

01

Jakakaa ja keskustelkaa moodboardeista ryhmissä. Anna muiden arvata,
mitä ajatusta henkilö haluaa välittää moodboardin avulla. Keskustelkaa
moodboardeista ja niiden välittämistä viesteistä.

02

Pyydä oppijoita säilyttämään moodboardit ja käyttämään niitä
unelmatauluina (dreamboard) muistuttamassa heitä tavoitteistaan.

03

7. Portfolion luominen
On aika koostaa portfolio. Valmennussession aika ei riitä tähän, mutta tarkoitus
on session aikana lisätä oppijoiden ymmärrystä portfolion luomisesta. Lisäksi
heidän on tarkoitus alkaa hahmottelemaan omaa portfoliotaan. Keskustelkaa
portfolion luomisen eri vaiheista ja ensimmäisistä portfolioiden ideoista ja
konsepteista sekä vinkeistä.
Näytä erilaisia esimerkkejä tilanteista, jolloin asioita on ilmaistu muutamalla
sanalla ja miten paljon enemmän voidaan esittää visualisoinnin avulla. Session
PowerPoint-esityksestä löytyy lisää esimerkkejä visualisoinnista.

76

Portfoliomoduulissa on tarkat ohjeet sekä esimerkkejä, joista oppijat voivat saada
ideoita portfolion luomiseen. Myös seuraava harjoitus voi auttaa:
Käy läpi jokaisen oppijan kanssa hänen taitonsa ja kokemuksensa. Oppijat
voivat myös keskustella näistä pareittain tai pienryhmissä. Oppijat eivät aina
itse tunnista omaa potentiaaliaan. Lisäksi heidän tulee miettiä, mitä he
voisivat esitellä omalta alaltaan.
Kannusta oppijoita selvittämään, keitä he ovat, mikä on heidän filosofiansa ja
mitä he haluavat kertoa itsestään.
Käy läpi osio "Portfolion luomisen avainelementit" ja keskustele oppijoiden
kanssa erilaisista työllisyystilanteista.
Kerro alustalla olevista työkaluista ja verkkosivustoista, jotka auttavat
portfolion, infografiikoiden ja kuvakkeiden luomisessa, sekä sivustoista, joilta
voi ladata kuvia ilmaiseksi. Voitte tutustua noihin sivustoihin yhdessä.
Seuraa oppijoiden työskentelyä portfolioiden parissa. Anna vinkkejä ja
tarkasta välillä, miten työ etenee. Pyydä oppijoita arvioimaan toistensa
portfolioita tai näyttämään portfolionsa jollekin tuntemalleen henkilölle.

8. Yhteenveto ja valmennuksen päätös, portfoliomentorointiaikojen varaaminen,
todistukset
Tee yhteenveto sessiosta ja valmennuksesta ja jaa mahdolliset osallistumistodistukset
session aikana tai myöhempänä ajankohtana. Suosittelemme henkilökohtaisten
portfoliomentorointisessioiden järjestämistä. Sovi näistä oppijoiden kanssa. Jätä
oppijoille aikaa viimeistellä portfolionsa ennen mentorointitapaamista.

Materiaalit ja resurssit
PowerPoint-esitys.
Reboot-alusta.
Portfoliomoduuli ja sen harjoitukset sekä niissä mainitut materiaalit.
Oppijan käsikirja.
Esimerkkejä portfolioista erilaisissa työelämän tilanteissa.
Henkilökohtaisen mentorointitapaamisen tuntisuunnitelma.
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Esimerkki tuntisuunnitelmasta
henkilökohtaiseen
portfoliomentorointisessioon
Aika

Aihe ja kuvaus

15 min

Keskustelu urasuunnitelmista.
Omien taitojen, kokemuksien, jne. pohtiminen ja
vertaaminen urasuunnitelmiin.

25 min

Miten mukauttaa omat taidot valitulle sektorille portfoliossa.
Tilanteen mukaan polveileva ja pohtiva keskustelu taidoista
ja miten niitä voitaisiin soveltaa valitulla alalla.

20 min

Oman portfolion luominen (minkä tyyppinen, työkalut sen
tekemiseen…)
Pohtiva keskustelu miten esittää oma osaaminen ja taidot
portfoliossa ja luoda oma portfolio, mukaan lukien
portfolion tyyppi, työkalut, jne.
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Esimerkkejä portfolion luomisesta
Tutustu oheisiin esimerkkeihin erilaisen työtaustan omaavien
kuvitteellisten henkilöiden portfoliopohdinnoista. Huomioi miten
erilaisia portfolioluonnokset ovat visuaalisesti ja kuinka ne ottavat
huomioon henkilön taustan, kokemukset ja tavoitteen. Voit katsoa
näistä esimerkkiä portfolioita luodessaan.
Henkilöt ovat:
nuori vastavalmistunut, työtön
työtön korkeakoulutettu, jolla on pitkä työkokemus
sijainnin vaihtaja/maahanmuuttaja
alanvaihtaja
alityöllistetty korkeakoulutettu.
Ensimmäiset neljä esimerkkiä keskittyvät pehmeiden taitojen
tunnistamiseen ja visuaaliseen portfolion teemaan. Nämä eivät ole
lopullisia portfolioita, koska niissä ei ole näytteitä työstä ja sen
tuloksista, vaan ne ovat taitojen ja kokemusten analysointiprosessia ja
visualisointia, joita voidaan käyttää portfoliossa. Viimeinen esimerkki
alityöllistetyssä asemassa olevasta henkilöstä on sen sijaan viety
pidemmälle työprosessin kuvauksineen, työnäytteineen ja
esimerkkeineen työn tuloksista.

01

Nuori vastavalmistunut, työtön

Xi Ming on juuri valmistunut yliopistosta pääaineenaan
ohjelmistotekniikka. Hän on introvertti, joka nauttii omasta tilastaan ja
kyseenalaistaa itsensä sekä etsii mielellään vastauksia ja ratkaisuja. Hän
harrastaa piirtämistä, kuvaamista ja videoiden tekemistä. Hän haluaa
myös oppia avaruudesta, galakseista, maailmankaikkeuden
alkuperästä.
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02

Työtön korkeakoulutettu, jolla on
pitkä työkokemus

Anna Nybackilla on 9 vuoden kokemus elokuvateollisuudesta. Hänen
elämänsä on juuri muuttunut dramaattisesti, sillä hän on saanut
ensimmäisen lapsensa. Kaikki on järjestettävä ja suunniteltava
uudelleen, ja samalla mitä tahansa voi tapahtua.

03

Sijainnin vaihtaja / maahanmuuttaja

Robert on työskennellyt yli 25 vuotta koneinsinöörinä Japanissa.
Asuminen ulkomailla erittäin kurinalaisessa ja kollektivistisessa
kulttuurissa ja erilaiset elämän tapahtumat, myös negatiiviset, ovat
muokanneet häntä muodostaen hänelle selkeämmän näkemyksen
omasta itsestään ja pakottaen häntä suunnittelemaan ja järjestämään
omaa elämäänsä.
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04 Alanvaihtaja
12 vuoden työuran jälkeen biologi Petra päätti siirtyä unelma-alalleen
ja ryhtyä kirjanpitäjäksi. Hän rakastaa numeroita ja yrityksiin
sijoittamista, osakemarkkinoita ja ongelmien ratkaisemista. Hän on
yksityiskohtainen, tuloshakuinen, tarkka ja aina ajoissa.

05

Alityöllistetty korkeakoulutettu

Ha Nguyen on valmistunut markkinointi pääaineenaan. Tällä hetkellä
hän työskentelee sushiravintolassa. Hän on nuori,
ulospäinsuuntautunut ja hän rakastaa verkostoitumista uusien
ihmisten kanssa sekä työskentelyä ryhmissä. Hänelle jokainen
ihminen on tärkeä ja hän yrittää asettua heidän asemaansa myös
työtilanteissa ja tavoissa työskennellä.
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1

4

3
4KOKEMUKSIA JA
HYÖDYLLISTÄ
425TIETOA

Kokemuksia Rebootvalmennuksen läpi
käyneiltä sekä
neuvoja tuleville
valmennettaville ja
valmennuksen
käyttäjille
Mitä korkeakoulutetut ja valmentajat ovat
sanoneet Reboot-valmennuksesta:

Testimonial 1
Ikä: 25
Maa: Belgia
Mies/nainen: mies
Oppiaine: liiketaloustiede
Työtilanne: työtön
1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Tärkein syy, miksi päätin osallistua tähän valmennukseen, oli edistää uraani
ja parantaa työllistymismahdollisuuksiani.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Ensinnäkin luulen, että olen oppinut uusia taitoja ja ennen kaikkea niiden
merkityksen ammatillisessa maailmassa sekä kuinka voin parantaa niitä.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Yleisestä tilanteesta johtuen [COVID-19 pandemia] koulutus ei ole ollut sitä
mitä odotin. Kuvittelin koulutuksen tapahtuvan kasvokkain ja odotin sen
olevan osallistavampaa. Kuten aiemmin sanoin, olen kuitenkin oppinut
uusia ja hyödyllisiä asioita.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten
hyötyä tulevaisuudessa?
Yrityshallinnon työntekijänä uskon, että kaikki organisaatioon liittyvät
pehmeät taidot ovat minulle hyödyllisimmät.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
No, tällä hetkellä toiveeni on saada oman alan työpaikka, jossa voin kehittyä
sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
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Testimonial 2
Ikä: 31
Maa: Belgia
Mies/nainen: mies
Oppiaine: journalismi
Työtilanne: alityöllistetty
1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Päätin osallistua tähän koulutukseen saadakseni lisää tietoa pehmeistä taidoista
ja tutkiakseni vahvuuksiani sekä heikkouksiani.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Suurin hyöty, jonka olen saanut tästä valmennuksesta, on syvällisempi tieto
pehmeistä taidoista, joista en tiennyt mitään. Jos työstän niitä lisää niin luulen,
että se auttaa minua parantamaan työllistettävyyttäni ja nykyistä ammatillista
tilannettani.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Kuten sanoin aiemmin, olen oppinut monia uusia asioita pehmeistä taidoista.
Koko kokemus on ollut hyvä. Minulla oli mahdollisuus tavata ihmisiä, jotka
olivat samanlaisessa tilanteessa kuin minä ja se on todella rohkaisevaa.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Ammattini huomioon ottaen, uskon, että eniten minua auttavat
ryhmätyöskentelyyn ja ihmissuhdetaitoihin liittyvät pehmeät taidot.
Henkilökohtaisesti ajanhallinta on pehmeä taito, jonka parissa luulen
työskenteleväni jatkossa enemmänkin.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Nykyinen asemani on selvästi alle kykyjeni. Haluaisin työskennellä paikallisen
sanomalehden päätoimituksessa, tarkemmin sanottuna kansainvälisten
uutisten osastolla.
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Testimonial 3
Ikä: 48
Maa: Suomi
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: Työtilanne: työtön

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Oppiakseni lisää erilaisista taidoista, joita tarvitsen hakiessani työpaikkoja.
Löytääkseni pehmeät taidot, joissa olen hyvä ja jotka ovat tärkeitä minulle
alallani. Portfolio, joka minun on vielä tehtävä.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Portfoliosessio. Mahdollisuus tavata muita ja kuunnella heidän tarinoitaan ja
ideoitaan.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Opin tunnistamaan erilaisia pehmeitä taitoja ja miten voisin käyttää niitä
hakiessani työ- tai harjoittelupaikkaa.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Tämä on työkalu, jota käytän, kun haen töitä. Kurssi rohkaisi olemaan oma
itseni ja näyttämään kykyni.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Haluan löytää koulutukselleni ja taidoilleni paremmin sopivan työn ja aloittaa
omat projektini.
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Testimonial 4
Ikä: Maa: Suomi
Mies/nainen: Oppiaine: liiketalous
Työtilanne: työtön

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Tarvitsin apua kertoakseni taidoistani työhakemuksissani.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Ymmärsin, mitä taitoja minun on parannettava sekä kuinka tuoda esiin
pehmeät taitoni hakiessani töitä.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Koulutuksen aikana minulle tapahtui paljon muutoksia omassa elämässäni ja
tuli myös koronaviruspandemia. Tämä antoi vielä enemmän ajateltavaa
kurssin tehtävissä ja sai minut ajattelemaan vielä syvemmin joitain aiheita
kurssin aikana. Opettajamme oli mahtava, hän käytti todella paljon aikaa
selittääkseen asioita.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
En usko, että yksi on ylitse muiden. Nämä luetellut taidot ovat enemmänkin
lähtökohta muiden pehmeiden taitojen löytymiselle ja ne opettavat
tarkkailemaan erilaisia taitoja. Itse opin, että olen suunnittelija ja korjaaja,
mutta en oikeastaan tekijä.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Ammatillinen pyrkimykseni on tutkia enemmän asioita, joita haluan tehdä
työurallani, kuten yritysvastuuasioita. Lisäksi aloitan todennäköisesti oman
yrityksen.
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Testimonial 5
Ikä: 49
Maa: Kreikka
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: viestintä ja joukkoviestintä
Työtilanne: työtön/alityöllistetty

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Tiesin, että pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä kuin kovat taidot, mutta en
tiennyt, että on olemassa jotain koulutusta pehmeistä taidoista, joten minusta
tämä tilaisuus oli mielenkiintoinen.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Suurin etu oli, että löysin pehmeitä taitoja, joita en tiennyt itselläni olevan.
Lisäksi sain tietää, että on olemassa paljon pehmeitä taitoja, joista en tiennyt, ja
tärkeintä oli, että sain mahdollisuuden löytää ja parantaa pehmeiden taitojeni
arsenaalia.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Opin paljon uusia asioita. Koulutus on erittäin mielenkiintoinen, mutta jos
haluaa oppia kaiken, on käytettävä paljon aikaa. Toivon, että minulla on
mahdollisuus suorittaa koulutus ja muodostaa itselleni 'pehmeiden taitojen
CV'.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Ajanhallinta, muutoksen ymmärtäminen, itsetuntemus.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Olen urallani käännekohdassa, jossa on ehdottoman tärkeää vahvistaa ja
laajentaa taitojani, jotta voin jatkaa työskentelyä omalla alallani ja taata vakaan
ja hyvin palkatun työpaikan.
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Testimonial 6
Ikä: 43
Maa: Kreikka
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: Työtilanne: työtön

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Osallistuin tähän valmennukseen löytääkseni vahvuuteni ja heikkouteni, jotta
voisin työstää niitä ja helpottaa työn löytämistä.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Tutustuin ihmisiin ja koulutusohjelmaan, jotka voivat auttaa minua pääsemään
työttömyydestä.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Tärkein asia, jonka opin, oli kuinka integroida pehmeät taidot ansioluettelooni.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Ajanhallinta ja sitkeys olivat minulle tärkeimpiä.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Löytää työ, joka saa minut tuntemaan oloni hyväksi ja saavuttamaan sisäisen
rauhan.
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Testimonial 7
Ikä: 27
Maa: Kreikka
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: teatteri
Työtilanne: työtön

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Osallistuin parantaakseni ymmärrystäni pehmeistä taidoista ja niiden
merkityksestä ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Sain tietää taidoista, joita minulla on ja joita minulla ei todellakaan ole, jotta
voin kehittää jo olemassa olevia ja parantaa niitä, joissa olen huonompi.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Kokemukseni oli erittäin positiivinen ja rakentava, varsinkin koska
käytettävissä oli paljon materiaalia pehmeistä taidoista ja testeistä. Ymmärsin
pehmeiden taitojen merkityksen, ja että se voi olla jopa suurempi kuin kovien
taitojen.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Aktiivinen kuuntelu oli minulle tärkein taito. Opin paremmin kuuntelemaan
sitä, mitä sanotaan, mukaan lukien sanaton viestintä ja kaiken viestinnän
tulkitseminen.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Olen kiinnostunut henkilöresursseista ja rekrytoinnista, löytämään oikeat
henkilöt oikeaan asemaan ja tehtäviin, etenkin pehmeiden taitojen suhteen.
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Testimonial 8
Ikä: 21
Maa: Iso-Britannia
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: psykologia BSc
Työtilanne: töissä lyhytaikaisella työsopimuksessa ja
parhaillaan siirtymässä työttömäksi työnhakijaksi.

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Oppia lisää pehmeistä taidoista ja siitä, miksi ne ovat tärkeitä nykyaikaisilla
työmarkkinoilla.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Pystyin tunnistamaan taitoni ja luottamaan kykyihini.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Olen oppinut, kuinka tärkeää on pohtia menneisyyden tilanteita ja miten
hoidit ne, ja mitä taitoja käytit niissä onnistuneesti. Tämän avulla tunnistat,
kuinka paljon pehmeäitä taitoja sinulla on, ja kenties asiat, jotka vielä vaativat
kehittämistä.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Luottaminen omiin kykyihin. Tämä on välttämätöntä elämässä, koska vain me
itse voimme ohjata käyttäytymistämme saavuttaaksemme unelmamme! Tämä
taito soveltuu sekä henkilökohtaiseen että työelämään, ja auttaa voittamaan
monia haasteita.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Ammatillisena pyrkimykseni on auttaa ihmisiä missä muodossa tahansa ja
menestyä siinä. Maailma on hullu paikka, ja yksin on vaikea kohdata haasteet.
Nykyinen roolini auttaa tarjoamaan tarvittavaa tukea organisaation ihmisille,
jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja tuntea olonsa mukavaksi
työssä.
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Testimonial 9
Ikä: 30
Maa: Iso-Britannia/Nepal
Mies/nainen: nainen
Oppiaine: liiketalous
Työtilanne: alityöllistetty

1. Miksi osallistuit valmennukseen?
Tätä tarjottiin osana konsultointityötämme. Se kuulosti mielenkiintoiselta.
2. Mistä valmennuksessa oli sinulle eniten hyötyä/valmennuksen tärkein
tulos?
Koulutus oli virkistävä ja enemmän kuin mitä odotin. Se auttoi minua
muistamaan pieniä asioita, joilla on merkitystä ammatillisella uralla.
3. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta?
Koulutus oli hyvä ja valmennus vietiin läpi sydämellä. Opin kuinka nämä tahot
parantavat nuorten ja muiden työllistettävyyttä antamalla heidän keskittyä
myös pehmeisiin taitoihin.
4. Mistä valmennuksen aikana oppimastasi taidosta on sinulle eniten hyötyä
tulevaisuudessa?
Johtajuus.
5. Mitkä ovat ammatilliset toiveesi?
Tulla erinomaiseksi päättäjäksi.
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Testimonial 10
Maa: Belgia
Mies/nainen: nainen
Ammatti: korkeakoulun opettaja

1. Miksi osallistuit kurssille?
Kun CONEXX-EU tuli yliopistooni esittelemään Reboot-projektia, ajattelin,
että se voisi olla hyvä tilaisuus, jonka avulla saan paitsi työstää omia pehmeitä
taitojani ja luoda vahvemmat suhteet opiskelijoihin, mutta myös siirtää tämän
tiedon heille, koska he pääsevät työmarkkinoille lähitulevaisuudessa ja
murehtivatkin joskus niin tulevasta työelämästään kuin henkilökohtaista
elämästään.
2. Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä korkeakoulutetuille?
Uskon, että nykyisessä työympäristössä, joka on täynnä työttömiä ylipäteviä
työnhakijoita, erottuminen muista hakijoista ei ole pelkästään kiinni teknisistä
taidoista, vaan useimmiten persoonasta eli toisin sanoen pehmeistä taidoista. Ei
ole mitään syytä odottaa ja kehittää pehmeitä taitoja vasta valmistutumisen
jälkeen. Pehmeitä taitoja tulisi harjoittaa koko elämän ajan, erityisesti
koulutuksen aikana. Se ei ainoastaan tarjoa heille parempia työnäkymiä, vaan
myös paremman elämänlaadun.
3. Mitkä valmennuksen pehmeistä taidoista ovat tärkeimpiä
korkeakoulutetuille?
En osaa sanoa mikä taidoista olisi muita tärkeämpi. Se riippuu siitä, minkälaista
työtä tutkinnon suorittavien on tehtävä ja mitkä taidot heillä on vähemmän
kehittyneitä tai mikä taito ei ole luontainen heidän omalle
persoonallisuudelleen. Joskus keskitymme liikaa kehittämään taitoa, jota voi
olla erittäin vaikea hallita, ja unohdamme hyödyntää muita, jotka voimme
oppia helpommin.
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4. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta? Miten voisit
viedä oppimasi käytäntöön auttaaksesi korkeakoulutettuja parantamaan
uramahdollisuuksiaan?
Olen oppinut paljon uusia asioita, joita aiemmin pidin itsestäänselvyytenä.
Emme ehkä ymmärrä pieniä asioita, jotka ovat tärkeitä luovuudelle, koska
keskitymme liikaa muihin taitoihin, kuten ajanhallintaan tai
organisointikykyyn. Tämä on itselleni opettajana erittäin tärkeä seikka.
Jokainen opiskelija on erilainen ja heillä on erilaisia taitoja, joita minun on
tuotava esiin ja rohkaistava heitä, eikä aina keskityttävä tyypillisiin
"stereotyyppisiin" taitoihin: esimerkiksi organisointikykyyn. Vaikka se on
erittäin tärkeä taito, unohdamme joskus muut taidot, kuten suvaitsevaisuuden,
sietokyvyn tai luovuuden. Jos haluan opiskelijoiden erottuvan muista, kaikkien
taitojen samanarvoinen hyödyntäminen on välttämätöntä. Tämä valmennus
on ollut tässä mielessä silmiä avaava.
5. Mitä suosittelisit Reboot-valmennuksen toteuttamiseen?
Laajemman perspektiivin saamiseksi auttaisi, jos valmennus toteutettaisiin
luokkahuoneessa eikä vain virtuaalisesti. Luulen, että tämä ei ollut mahdollista,
ottaen huomioon COVID-19 pandemia ja varsin rajallinen käytettävissä ollut
aika.
6. Mikä on neuvosi Reboot-valmennuksen tuleville käyttäjille?
Käyttäkää moduuleissa käytännön esimerkkejä, case-tapauksia ja
itsetutkiskeluharjoituksia.
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Testimonial 11
Maa: Suomi
Mies/nainen: Ammatti: opettaja
1. Miksi osallistuit kurssille?
Oppiakseni lisää pehmeistä taidoista.
2. Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä korkeakoulutetuille?
Ymmärtääksemme, että tutkintotodistus ei kerro kaikkea henkilön taidoista.
3. Mitkä valmennuksen pehmeistä taidoista ovat tärkeimpiä
korkeakoulutetuille?
Kuinka esitellä taitoja ja kenelle.
4. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta? Miten voisit
viedä oppimasi käytäntöön auttaaksesi korkeakoulutettuja parantamaan
uramahdollisuuksiaan?
Yksi oppimistulos on, että on tärkeää saada opiskelijat tietoisiksi pehmeistä
taidoista ja näyttämään niistä esimerkkejä kursseilla.
5. Mitä suosittelisit Reboot-valmennuksen toteuttamiseen?
Kuinka pitää kiinnostusta yllä, jos koulutus on verkossa.
6. Mikä on neuvosi Reboot-valmennuksen tuleville käyttäjille?
Reflektoi, opi löytämään pehmeät taitosi.
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Testimonial 12
Maa: Kreikka
Mies/nainen: nainen
Ammatti: uravalmentaja

1. Miksi osallistuit kurssille?
Olen kiinnostunut pehmeistä taidoista, koska ne mahdollistavat yksilöiden ja
organisaatioiden kehittymisen ja menestymisen. Rakastan myös kokeilla
digitaalisia alustoja ja osallistua eurooppalaisiin projekteihin. Eniten nautin
uusien asioiden oppimisesta ja osallistumisesta tiimityöhön, jonka tavoitteena
on parantaa nuorten työllistettävyyttä.
2. Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä korkeakoulutetuille?
Heillä ei ole pehmeiden taitojen koulutusmahdollisuuksia, vaikka ne on
tunnistettu kaikkein tärkeimmiksi taidoiksi.
3. Mitkä valmennuksen pehmeistä taidoista ovat tärkeimpiä
korkeakoulutetuille?
Itsetuntemus, monialaisuus, joustavuus ja verkostoituminen.
4. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta? Miten voisit
viedä oppimasi käytäntöön auttaaksesi korkeakoulutettuja parantamaan
uramahdollisuuksiaan?
Minulla on nyt selkeä kuva pehmeistä taidoista ja miten voin esittää ne. Sain
myös hyödyllisiä harjoituksia ja resursseja laajentaakseni ymmärrystä aiheesta.
Uravalmentajana minulla on mahdollisuus auttaa asiakkaitani tunnistamaan,
mitä pehmeitä taitoja heillä on, ja tukea heitä kehittämään niitä taitoja, joita he
pitävät tärkeinä.
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5. Mitä suosittelisit Reboot-valmennuksen toteuttamiseen?
Olisi erittäin hyödyllistä integroida itsearviointi 2:n tulokset pehmeiden
taitojen portfolioon ja tarjota valmiita malleja, jotka täytetään näiden tulosten
mukaan. Kannattaa myös tarjota muutama malli eri aloille, kuten insinööreille,
myynnin, markkinoinnin, rahoituksen aloille jne. Olisi myös hyödyllistä lisätä
palvelua maakohtaisesti työmarkkinoiden erityispiirteiden perusteella.
6. Mikä on neuvosi Reboot-valmennuksen tuleville käyttäjille?
Koska tiimissämme oli kokenut sosiologi, tajusin mikä arvo silla on, jos jollain
on oikea akateeminen tausta, jolloin hän voi parantaa koulutusta tarjoamalla
syvemmän näkökulman aiheeseen. Ehdottaisin, että koulutuksen voisi tarjota
joku, jolla on kokemusta liike-elämän yhteistyöstä sellaisen henkilön kanssa,
jolla on humanistista taustaa, esimerkiksi sosiologiassa tai psykologiassa.
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Testimonial 13
Maa: Kreikka
Mies/nainen: nainen
Ammatti: valmentaja, mentori

1. Miksi osallistuit kurssille?
Osallistuakseni eurooppalaiseen projektiin.
2. Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä korkeakoulutetuille?
Löytääkseen elämälle tarkoituksen, löytää haluamansa työpaikka ja pitää siitä
kiinni.
3. Mitkä valmennuksen pehmeistä taidoista ovat tärkeimpiä
korkeakoulutetuille?
Tavoitteen asettaminen, ongelmanratkaisu, viestintä- ja ryhmätyötaidot.
4. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta? Miten voisit
viedä oppimasi käytäntöön auttaaksesi korkeakoulutettuja parantamaan
uramahdollisuuksiaan?
Kuinka voisin käyttää tietoa käytännössä auttaaksesi tutkinnon suorittaneita
parantamaan työuraansa? Opin uusia tapoja opettaa.
5. Mitä suosittelisit Reboot-valmennuksen toteuttamiseen?
Lisää käytännön työkaluja.
6. Mikä on neuvosi Reboot-valmennuksen tuleville käyttäjille?
Seuraa sitä (koulutusta)!
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Testimonial 14
Maa: Iso-Britannia
Mies/nainen: nainen
Ammatti: työvalmentaja

1. Miksi osallistuit kurssille?
Osallistuin valmennukseen, koska minulla on aikaisempia myönteisiä
kokemuksia osallistumisesta Inovan vetämiin koulutusohjelmiin. Lisäksi
nykyisessä roolissani tuen ihmisiä työllistymismahdollisuuksissa. Siksi tunsin
olevani varma, että opin jotain mielenkiintoista tämän kurssin aikana.
2. Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä korkeakoulutetuille?
Pehmeät taidot ovat tärkeitä kaikille, jotka ovat töissä tai pyrkivät saamaan töitä
- ei pelkästään vastavalmistuneet. Vastavalmistuneilla on paljon tietoa ja heillä
voi olla vahvoja kovia taitoja, mutta usein heillä ei ole ollut mahdollisuutta
kehittää pehmeitä taitojaan.
3. Mitkä valmennuksen pehmeistä taidoista ovat tärkeimpiä
korkeakoulutetuille?
Koska jokainen valmistunut on erilainen, on heillä myös vahvuutensa ja
heikkoutensa. Siksi ei ole yhtä pehmeää taitoa, joka olisi muita tärkeämpi
tutkinnon suorittaneille. Koulutusohjelmien tulisi vastata osallistujien
erityistarpeisiin. Tästä syystä ohjaajien on tutustuttava osallistujiin.
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4. Kuvaile kokemustasi valmennuksesta? Opitko jotain uutta? Miten
voisit viedä oppimasi käytäntöön auttaaksesi korkeakoulutettuja
parantamaan uramahdollisuuksiaan?
Olen oppinut paljon uutta valmennuksen aikana. Keskityn innolla
tulevaisuudessa pehmeiden taitojen kehittämiseen asiakkaiden kanssa.
5. Mitä suosittelisit Reboot-valmennuksen toteuttamiseen?
Koska ohjelma pidettiin täysin verkossa Covid-19 pandemian vuoksi,
saattaisi olla hyvä pitää sessioita kasvotusten. Tuntui, että verkkokoulutus
kuitenkin oli hieno alustus projektille ja koulutusohjelmalle.
6. Mikä on neuvosi Reboot-valmennuksen tuleville käyttäjille?
Varaa aikaa oppiaksesi tuntemaan pehmeät taidot ja ymmärtämään
paremmin niiden sovellettavuutta jokapäiväisessä elämässä.
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Kuinka auttaa
korkeakoulutettuja
valmistautumaan
työhaastatteluun
Oheiset kysymykset auttavat korkeakoulutettuja valmistautumaan työhaastatteluun:
Miten he valmistautuvat työhaastatteluun?
Miten he vastaavat hankaliin kysymyksiin, jos kyseinen aihe tai alue ei ole
heille tuttu?
Kuinka STAR-tekniikka voitaisiin hyödyntää työhaastattelussa?
Tutustuvatko he yritykseen ennen työhaastattelua?
Valmistavatko he vastauksia erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi kuinka ratkaista
ongelmia ja miten reagoida määrättyihin tilanteisiin?
Harjoittelevatko he vastauksia mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin?
Harjoittelevatko he työhaastattelutilanteita?
Ovatko he varautuneet työtä koskeviin käytännön kysymyksiin?
Ovatko ansioluettelo, portfoliot, referenssit ja esimerkit valmiina?
Miten korkeakoulutetut yleisesti valmistautuvat haastattelutilanteisiin ottaen
huomioon esimerkiksi pukeutuminen, muistivihko, dokumentit, näytettävä
materiaali, työpaikkahaastattelun osoite ja sinne saapuminen?
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RebootValmennusohjelman
rakenne

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.
Reboot-valmennusohjelman rakenne:
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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

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
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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
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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, tukeman projektin Rebooting, Re-rooting and Re-skilling
Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work
4.0. aikana. Tähän osallistui organisaatioita neljistä maasta, Belgiasta, IsostaBritanniasta, Kreikasta ja Suomesta. Projektin tavoitteena oli lisätä
työttömien ja alityöllistettyjen työllistymispotentiaalia kehittämällä heidän
tietouttaan ja osaamistaan työelämässä tarvittavista pehmeistä taidoista sekä
kykyä tunnistaa ja esittää ne, ja 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.

