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Varsinais-Suomen Ely-keskus
Maanteiden hoitourakoiden kilpailutukset
Vastuuhenkilöiden palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus

Ohjeet osallistujalle
Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitusten eli psykologisten testien järjestäminen
kilpailutusaikataulujen määrittämissä aikatauluissa edellyttää, että palvelu on saatavilla mahdollisista
Covid19-rajoituksista huolimatta.
Tämän takia sinulle tarjotaan mahdollisuus osallistua testitilaisuuteen haluamallasi tavalla eli voit
suorittaa haastattelut ja tehtävät joko Psyconin toimistolla tai etäyhteyden kautta. Testisarja on
samanlainen osallistumistavasta riippumatta. Tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Ilmoittautuminen ja ajanvaraus
Sinun ei tarvitse olla erikseen yhteydessä Psyconiin. Työnantajasi toimittaa meille yhteystietosi
testauksen järjestämistä varten. Soitamme sinulle ja sovimme kaikki yksityiskohdat kanssasi.

Kartoitustilaisuus ja tehtäväsarjat
Testaustilaisuuteen sinun on hyvä varata aikaa noin 4-4,5 tuntia. Viikoittain järjestettäviin tilaisuuksiin
voi osallistua 4-6 henkilöä kerralla aamu- ja iltapäivisin erikseen sovittavalla tavalla. Pystymme
organisoimaan tilaisuuksia ilmoittautumismäärän ja tarjousten sisäänjättöpäivämäärien rytmissä.
Jokainen tilaisuus alkaa ohjeistus- ja järjestäytymispalaverilla, jonka jälkeen käynnistyy yhteistyöharjoitus. Tämä jälkeen saat suorittaa määritellyn tehtäväsarjan sekä pääset osallistumaan
haastatteluun. Riippumatta osallistumistavastasi tilaisuudessa voidaan hyödyntää Teamsetäsovellusta esim. yhteistyöharjoituksessa. Haastattelun yhteydessä saat tietoa yhteenvetoraportin
aikatauluista ja muista jatkotoimenpiteistä.
Tarkoitus on, että jokainen osallistuja suorittaa harjoitteet ja tehtävät yhdessä istunnossa. Tilaisuuden
keskeyttäminen tulkitaan vetäytymiseksi testauksesta. Etäarvioinnin kohdalla pääsy arviointiverkkoon
mitätöityy.
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Toteutusvaihtoehto A. Saapuminen Psyconin toimistolle
Halutessasi saapua Psyconin toimistoon suorittamaan tehtäviä voit vahvistaa Psyconin ajanvarauksen
kanssa sinulle sopivimman ajan. Sinun ei tarvitse valmistautua etukäteen, vaan riittää että saavut
paikalle sovittuun aikaan. Otathan mukaan kuvallisen henkilötodistuksen. Huolehdimme kaikista
muista tarvittavista järjestelyistä.
Psyconilla on toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa. Tarkemmat
saapumisohjeet löytyvät nettisivuilta www.psycon.fi/yhteystiedot

Toteutusvaihtoehto B. Etäarviointi
Halutessasi osallistua etätestaukseen voit vahvistaa Psyconin ajanvarauksen kanssa sinulle
sopivimman ajankohdan.
Ennen arviointia on hyvä varmistaa, että sinulla on käytettävissäsi seuraavat välineet ja valmiudet:
• tietokone (pöytäkone tai läppäri)
• riittävän uusi verkkoselain, Google Chrome 32, Firefox 29, Safari 6 tai Microsoft
Edge RS2 tai mainittuja uudemmat versiot
• Microsoft Teams-sovellus tai selain, joka tukee Teams´in selainversiota
• nettikamera ja mikrofoni
• riittävän nopea ja vakaa verkkoyhteys (min. 10 Mt/s)
• kuvallinen henkilötodistus ja muistiinpanovälineet
• digitaalinen kuva itsestäsi raportointia varten
Linkin omaan testaustilaisuuteen saat ajanvarauksen yhteydessä. Yhteystyöharjoitus
ja haastattelu toteutetaan Teams-kokouksina. Muut etätestauksessa tarvitsemasi linkit saat
tilaisuuden alettua. Varmistathan, että etätestauksen aikana voit olla yksin rauhallisessa tilassa ja että
se on käytössäsi koko testauksen ajan.
Etätestauksen aloituspalaverin kutsulinkkiä on hyvä kokeilla ajoissa, jotta voit testata selaimen tai
sovelluksen toimivuutta. Samalla on hyvä tarkistaa, että myös kamera ja mikrofoni vaot kunnossa.

Tulosten käsittely ja voimassaolo
Psycon käsittelee testauksen tulokset 5 työpäivän kuluessa testauksesta. Samansisältöiset raportit
toimitetaan työantajallesi ja sinulle samanaikaisesti. Tulokset ilmaistaan sekä tekstinä että numeroina.
Elylle toimitetaan vain numeroarvoja niitä erikseen pyydettäessä. Halutessasi lisätietoa tuloksista voit
olla yhteydessä sinut haastatelleeseen konsulttiin.
Kartoituksen tulos on voimassa sen päivämäärästä lukien kaksi vuotta. Tuloksen on oltava voimassa
silloin, kun henkilö nimetään urakkaan. Urakkaan nimettyjen vastuuhenkilöiden ei tarvitse uusia
testejä urakan ollessa käynnissä. Kartoituksen tulokset ovat käytettävissä kaikissa hoitourakoiden
tarjouksissa. Psycon Oy huolehtii aineiston arkistoinnista tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla.
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Hyvä tietää
Laadukas psykologinen testaaminen ja arviointi perustuu monien menetelmien rinnakkaiskäyttöön.
Psycon noudattaa kaikissa arvioinneissa monimenetelmäperiaatetta ja siksi sinunkin suoritettavanasi
on useita erilaisia menetelmiä. Tällä pyrimme luotettavuuteen sekä kattavuuteen.
Yksintyöskentelytehtävät edellyttävät keskittymistä, minkä vuoksi on tärkeää, että suorittaisit ne
rauhallisessa tilassa. Yhteistyöharjoitus ja haastattelu ovat tärkeä osa testausta, koska niiden aikana
syntyy monia tilanteita, joissa osallistujat käyttäytyvät itselleen luontaisella tavalla.
Pisteytyksessä hyödynnetään kaikista eri tietolähteistä syntyviä havaintoja. Niinpä yksittäisen
tehtävän tai tilanteen vaikutus kokonaispistemäärään on varsin pieni. Testaustilaisuuksissa on
saatavilla ohjeita ja neuvoja. Etätestauksessa pidämme Teams-yhteyttä auki koko ajan ja toimistolla
tavoitat assistentin aina tarvittaessa.
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