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Arviointi muodostui seuraavista osa-alueista: oppimiskyky (0-3p), motivaatio (0-6p), sosiaaliset taidot (0-6p) ja
stressinsietokyky (0-6p). Jokaisella osa-alueella on minimivaatimusrajat, jotka hakijan pitää ylittää saavuttaakseen alalle
soveltuvan lopputuloksen. Vastauksiasi haastattelussa ja kirjallisissa testeissä verrattiin muista hakukohteen hakijoista
muodostettuun laajaan vertailuaineistoon. Hakijoiden määrä ja kilpailutilanne vaikuttavat siihen, millä tuloksella kullakin
hakukerralla voi päästä opiskelemaan. Lisää tulkintaohjeita alla olevassa taulukossa.

Psykologinen soveltuvuusarviointi muodostui seuraavista osa-alueesta, joiden pisteet sinulla olivat:
1. Oppimiskyky (0-3) Oppimiskykyä mitattiin ns. kykytesteillä, eli erilaisilla aikarajallisilla
päättelytesteillä.
2. Motivaatio (0-6) Motivaatiotulos muodostui psykologin haastattelusta. Arvioinnin kohteena olivat
motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus, joita valmistava tehtävä ohjasi jo etukäteen pohtimaan.
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3. Sosiaaliset taidot (0-6) Sosiaalisissa taidoissa tarkasteltiin persoonassa pysyviä
luonteenominaisuuksia, jotka säätelevät vuorovaikutuksessa jaksamista ja onnistumista.
Keskeisimpiä ovat mm. ihmiskiinnostus/seurallisuus, hallitsevuus/ jämäkkyys ja sosiaalinen rohkeus
ja tunteiden kuunteluherkkyys.
4. Stressinsietokyky (0-6) Stressinsietokyvyssä tutkitaan työn kuormittavuustekijöiden näkökulmasta
keskittymiskykyä, psyykkistä kestävyyttä ja toimintakykyä sekä tavoitteellista läpivientikykyä.
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Ei suositella. Suoriutuminen jäi selvästi alle hakijoiden keskitason vähintään yhdessä
tutkimusosiossa. Esille nousi selviä alalla ja opinnoissa jaksamisen ja menestymisen riskejä. Hakijan
tulee ennen alan opintoihin hakeutumista yrittää kehittää esille nousseita kehitystehtäviä.
Tavoitteellisen kehittämisen myötä, mikäli ominaisuus ei ole pysyvä, voi hakija yltää opiskelupaikan
edellyttämään tulokseen myöhemmin.
Varauksin soveltuva. Suoriutuminen oli alle hakijoiden keskitason. Hakija tarvitsee tukea ja
enemmän työtä pärjätäkseen alan opinnoissa. Hänellä on joitakin heikkouksia, jotka voivat rajoittaa
alan eri tehtävissä onnistumista. Hänen on hyvä jo mahdollisen opiskelun aikana kehittää esille tulleita
heikkouksia sekä tarkentaa suuntautumistaan alan sisällä ja löytää itselleen soveltuva tehtävä, siten
etteivät heikkoudet vähennä onnistumista.
Soveltuva. Tavanomainen, keskitason tulos, joka tukee menestymistä riittävästi alan opinnoissa. Se
ilmentää, että hakijalla on paljon vahvuuksia alalle, mutta myös joitakin kehitystehtäviä tai heikkouksia.
Hyvin soveltuva. Suoriutuminen oli jonkin verran keskitasoa parempi. Tulos tukee hakijan
onnistumisesta opinnoissa hyvin. Hänellä on hyvät edellytykset myös jaksaa ja menestyä ala
erilaisissa haasteissa.
Erinomaisesti soveltuva. Hakijalla erityistä kyvykkyyttä ja menestymisennuste on hyvin vahva.
Hakijalla on paljon vahvuuksia alalle ja hänen edellytyksensä jaksaa ja onnistua niin opinnoissa kuin
myöhemmin työelämässä ovat erittäin hyvät. Hänestä voi kehittyä alan moniin eri tehtäviin hyvin
soveltuva ja vaativissakin haasteissa onnistuva ammattilainen.

Kirjallinen luonnehdinta
Tutkittu 123 on oppimiskyvyltään alan vertailussa selvästi tavanomaista vahvempi. Hänen motivaationsa oli
sisällöllisesti hyvin jäsentynyt, tarkasti fokusoitunut ja realistinen. Hänen stressinsietokykynsä on myös tavanomaista
vahvempaa: hänen kykynsä ylläpitää tunnetasapainoaan on vahvaa, samoin itsevarmuus ja kärsivällisyys. Hän on
myös optimistinen ja säilyttää toiveikkuutensa hyvin myös epäonnistumisten jälkeen, mikä nopeuttaa niistä
palautumista ja vahvistaa onnistumista kaikenlaisissa haasteissa. Hän sitoutuu vahvasti niin rakenteisiin kuin
ryhmiinkin ja on uuttera ja läpivientikyvyltään vahva. Kuuliaisuus/ tunnollisuus on jo niin voimakasta, että hän voi
toisinaan olla myös ulkoaohjautuva ja sikäli tilannekohtaisen joustavuuden vahvistaminen nousee kehitystehtäväksi.
Hänen sosiaaliset valmiutensa ovat alan vertailussa hyvin vahvat: hän on avoin, aloitteellinen, rohkea, sujuva ja myös
luontaiseen johtajuuteen pystyvä. Hänen on helppo ylläpitää toimintakykyään monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
Halutessasi voit tilata itsellesi tässä esitettyjä tuloksia syventävän kirjallisen palautteen, urasuunnittelun ja itsesi kehittämisen tueksi.
Syventävässä palautteessa on eritelty luonteen ominaisuuksia tutkineen testin, ajattelu- ja selitysmallitestin sekä kykytestien
tuloksiasi.
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