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Soveltuvuuskokeesta saamasi tulos asteikolla 0- 10 oli

10

Vertailuaineistona soveltuvuuskokeessa oli II-asteen ”ihmisalojen” koulutusten hakijat. Vastauksiasi haastattelussa ja
kirjallisissa testeissä verrattiin hakijoista kerättyyn laajaan vertailuaineistoon. Tulos 0 on hylätty, tulokset 1-10
hyväksyttyjä. Tulos 0 yhdessä osa-alueessa johtaa koko lopputuloksen hylkäämiseen. Hylätyn tuloksen
saaneella hakijalla on alalla uupumisen ja epäonnistumisen riskejä korostuneesti. Hakijan saadessa alhaisen tuloksen
on soveltuvuuskokeessa tullut esille joitakin kehitystehtäviä, joissa hänen olisi kehityttävä, jotta opiskelu sujuisi
ammatin vaatimien tavoitteiden mukaisesti. Joskus voi myös olla kyse siitä, että hakijan vahvuudet ovat selvästi
sopivampia jollekin toiselle ammattialalle, jolloin hänen on hyvä tarkistaa ammatinvalintaa kokonaisuudessaan. Lisää
tulkintaohjeita alla olevassa taulukossa.

Soveltuvuuskoetulos muodostui kolmesta osa-alueesta, joiden pisteet sinulla olivat:



Psykologin haastattelu: motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus (0-10)
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Työskentely- ja sosiaaliset valmiudet: alasuuntautuneisuus ja psyykkinen
toimintakyky (0-10)
Oppimisvalmiudet alan opiskeluun (0-5)
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4

Asteikolla

0-5

0-10

Suoriutuminen oli selvästi alle hakijoiden keskitason. Esille nousi selviä alalla ja opinnoissa
jaksamisen ja menestymisen riskejä. Hakijan tulee pyrkiä kehittämään itseään esille
nousseissa kehitystehtävissä.
Suoriutuminen oli alle hakijoiden keskitason. Hakija tarvitsee tukea ja enemmän työtä
pärjätäkseen alan opinnoissa. Hänellä on joitakin heikkouksia, jotka voivat rajoittaa alan eri
1-2
1-4
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.
Tavanomainen, keskitason tulos, joka tukee menestymistä riittävästi alan opinnoissa. Se
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ilmentää, että hakijalla on paljon vahvuuksia alalle, mutta myös joitakin kehitystehtäviä tai
heikkouksia.
Suoriutuminen oli jonkin verran keskitasoa parempi. Tulos tukee hakijan onnistumista
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opinnoissa hyvin. Hänellä on hyvät edellytykset myös jaksaa ja menestyä alan erilaisissa
haasteissa.
Hakijalla erityistä kyvykkyyttä ja menestymisennuste on hyvin vahva. Hakijalla on paljon
vahvuuksia alalle ja hänen edellytyksensä jaksaa ja onnistua niin opinnoissa kuin
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myöhemmin työelämässä ovat erittäin hyvät. Hänestä voi kehittyä alan moniin eri tehtäviin
hyvin soveltuva ja vaativissakin haasteissa onnistuva ammattilainen.
Valintakoe on voinut sisältää tässä eritellyn psykologisen soveltuvuuskokeen lisäksi myös ryhmätilanteen tai opettajien
suorittamia koeosioita, jotka omalta osaltaan ovat vaikuttaneet lopulliseen valintakoetulokseen.
Halutessasi voit tilata itsellesi valintakokeessa ilmoitetusti tässä esitettyjä tuloksia syventävän kirjallisen palautteen,
urasuunnittelun ja itsesi kehittämisen tueksi. Syventävässä palautteessa on eritelty persoonallisuus- ja kykytestien
tuloksiasi.
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