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Valintakokeesta saamasi tulos asteikolla 1- 70 oli 70
Valintakoetulos muodostui osioista oppimis- ja työskentelyvalmiudet, sosiaaliset valmiudet ja motivaatio, jota tutkittiin 
psykologin haastattelussa. Kaikista osioista piti saada hyväksytty tulos. Osio on hylätty silloin kun siitä saatu tulos = 1 
ja tulos 1 yhdessä osa-alueessa johtaa koko lopputuloksen hylkäämiseen. Alin hyväksytty valintakokeen 
loppupistemäärä on 30 pistettä. Tässä laajassa ja vaativassa testauksessa hyvästä valintakoetuloksesta (45 p tai 
enemmän) on lisäksi annettu 10 lisäpistettä. 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.

Valintakoetuloksesi osiopisteet:
1. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet (1-20) Oppimisedellytyksiä mitattiin ns. kykytesteillä, eli 

erilaisilla aikarajallisilla päättelytesteillä. Työskentelyvalmiudet sisältävät persoonallisuustestien 
tuloksia, joista keskeisiä ovat mm. psyykkisen kestävyyden tekijät, kuten kyky ylläpitää 
tunnetasapainoa ja riittävän optimistiset ajattelu- ja toimintamallit, jotka tukevat itsetuntoa ja 
toimintakykyä sekä muita sitoutumisen ja toimintatapojen taustalla olevia luonteenominaisuuksia.  
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2. Sosiaaliset valmiudet (1-20) Sosiaalisissa valmiuksissa tarkasteltiin persoonassa pysyviä 
luonteenominaisuuksia, jotka säätelevät vuorovaikutuksessa jaksamista ja onnistumista. Keskeisimpiä 
ovat mm. ihmiskiinnostus/seurallisuus, hallitsevuus/ jämäkkyys ja sosiaalinen rohkeus ja tunteiden 
kuunteluherkkyys. Myös toiminta ryhmätilanteessa tukee sosiaalisten valmiuksien arviointia.
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3. Motivaatio (1-30) Motivaatiotulos muodostui psykologin haastattelusta. Arvioinnin kohteena olivat 
mm. motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus, joita valmistava tehtävä ohjasi jo etukäteen pohtimaan. 
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Asteikolla 1-70

  1-29

Suoriutuminen jäi selvästi alle hakijoiden keskitason vähintään yhdessä tutkimusosiossa. Esille nousi 
selviä alalla ja ammattikorkeakouluopinnoissa jaksamisen ja menestymisen riskejä. Hakijan tulee ennen 
alan amk-opintoihin hakeutumista yrittää kehittää esille nousseita kehitystehtäviä. Tavoitteellisen 
kehittämisen myötä, mikäli ominaisuus ei ole pysyvä, voi hakija yltää opiskelupaikan edellyttämään 
tulokseen myöhemmin.

30-39

Suoriutuminen oli alle hakijoiden keskitason. Hakija tarvitsee tukea ja enemmän työtä pärjätäkseen alan 
amk-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 
työssäjaksamista ja onnistumista.

40-44 Tavanomainen, keskitason tulos, joka tukee menestymistä riittävästi alan amk-opinnoissa. Se ilmentää, 
että hakijalla on paljon vahvuuksia alalle, mutta myös joitakin kehitystehtäviä tai heikkouksia.

45-55 Suoriutuminen oli jonkin verran keskitasoa parempi. Tulos tukee hakijan onnistumisesta amk-opinnoissa 
hyvin. Hänellä on hyvät edellytykset myös jaksaa ja menestyä ala erilaisissa haasteissa.

56-70
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.

Valintakoe on voinut sisältää tässä eritellyn psykologisen soveltuvuuskokeen lisäksi myös 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 luonteen ominaisuuksia tutkineen testin, ajattelu- ja 
selitysmallitestin sekä kykytestien tuloksiasi.
Psykologinen soveltuvuuskoetulos on ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnassa voimassa vain kyseessä olevan hakukerran 
aikana ja tulos siirtyy automaattisesti saman hakuryhmän muihin hakutoiveisiin yhteistyössä keskenään toimivien 
ammattikorkeakoulujen välillä.


