Psycon Oy
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maanteiden hoidon kilpailutukset
Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
Yleiskuvaus ja prosessimalli

TOIMISTOT
Helsinki • Kuopio • Lappeenranta
Oulu • Tampere • Turku • Pietari

TWITTER
@PsyconOy
@JobsPsycon

FACEBOOK
Psycon Oy

LINKEDIN
PsyconCorporation

Sisältö
• Palvelun kuvaus ja käyttötarkoitus
• Hallinnointi
• Toteutus 3-4Q/2020

• Prosessikuvaus
▪
▪

Toimistolle sijoittuva kartoitus (testaus)
Verkkopalveluna toteutettava kartoitus (etätestaus)

• Yhteystiedot
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Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
- palvelun kuvaus ja käyttötarkoitus
• Hoitourakan vastuuhenkilöiden palvelu- ja organisointivalmiuksien
kartoittaminen psykologisin menetelmin
• Suorituksen pisteytys tehdään Elyn määrittelemien kriteerien nojalla
• Osallistujien pisteitä hyödynnetään osana kilpailutusta
• Osallistujan tuloksista toimitetaan raportti sekä osallistujalle että
urakoitsijan nimeämälle HR-henkilölle/muulle vastuuhenkilölle
• Raportissa on valmiuksia kuvaavia numeroarvoja sekä sanallinen
kuvaus niiden merkityksestä
• Psycon toimittaa Elylle kokonaistuloksen yhtenä lukuarvona
▪
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Tieto toimitetaan Elylle vasta pyydettäessä

3.9.2020

Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
- hallinnointi
• Ely vastaa kartoituksen kustannuksista rajatusti
▪
▪

Urakoitsija voi lähettää kartoitukseen kolme vastuuhenkilöä / urakka erikseen
määriteltävän määräajan puitteissa
Kartoitukseen voi ohjata lisäehdokkaita myös omalla kustannuksellaan

• Tulokset ovat voimassa kaksi vuotta kartoituksesta. Voimassaolevia
tuloksia voi hyödyntää useammassakin urakkakilpailutuksessa.
▪
▪
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Psycon vastaa aineiston säilytyksestä GDPR:n edellyttämällä tavalla. Aineisto
poistetaan arkistoista kahden vuoden kuluttua kartoituksesta.
Psycon arkistoi jokaisen osallistujan kokonaispistemäärän mahdollisia
tarkistustarpeita varten seitsemäksi vuodeksi.

3.9.2020

Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
- toteutus 3-4Q / 2020
• Kartoituksia järjestetään syys—joulukuun välisenä aikana Psycon Oy:n
toimistoissa (Helsinki, Turku, Lappeenranta, Tampere ja Oulu). Osallistuja voi
suoritta kartoituksen myös verkkopalvelun kautta
• Tilaisuudet järjestetään ryhmätilaisuuksina sekä aamu- että iltapäivisin. Niihin
voi osallistua eri urakoitsijoiden lähettämiä henkilöitä samanaikaisesti
• Osallistujat käyvät haastattelussa, täyttävät toimintatapakyselyitä, ratkovat
päättely- ja organisointitehtäviä sekä osallistuvat kuvitteelliseen
yhteistyöharjoitukseen.
▪
▪

Työskentely tapahtuu sekä tietokoneella että vuorovaikutuksessa joko kasvokkain tai
Teams-sovelluksen avulla
Osallistumistavasta riippumatta jokaiselle osallistujalle osoitetaan samanlaiset ja
yhteismitalliset menetelmät, joiden tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia

• Tilaisuuden kesto on n. 3,5-4 tuntia / osallistuja
• Tulokset toimitetaan sekä urakoitsijalle että osallistujalle viiden työpäivän
kuluessa tilaisuudesta
5

3.9.2020

Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
- prosessikuvaus / Psyconin toimisto
Yhteydenotto Psyconin Infoon kilpailutuksen auettua
Kontaktitiedot

• Psyconin Info toimittaa pyydettäessä urakoitsijalle ohjeet ja lomakkeen
henkilöehdokkaiden kontaktitietojen toimittamiseksi.
• Kartoitusten organisointi käynnistetään

Kartoitusten järjestelyt

• Psycon järjestää tarvittavan määrän tilaisuuksia toimistoissaan eri
puolilla Suomea (Helsinki, Lappeenranta, Turku, Tampere, Oulu)

Henkilöehdokkaiden kutsuminen ja informointi

• Psycon on tarvittaessa yhteydessä jokaiseen osallistujaan
henkilökohtaisesti ja sopii kartoituksen ajankohdan sekä informoi muista
tarvittavista järjestelyistä

Kartoituksen toteutus

• Psyconin Ely-tiimin konsulttien haastattelut
• Persoonallisuus- ja päättelytehtävät sekä yhteistyöharjoitus
•Tilaisuuden kesto 3.5 – 4 tuntia

Tulosten analysointi, pisteytys ja raporttien luominen

• Eri tietolähteistä saadun informaation yhdistely ja vertailu Ely-kriteereihin
• Tiedon analysointi ja pisteyttäminen
• Kuvausten kirjoittaminen raportteihin

Raporttien toimittaminen ja seuranta

• Raportit toimitetaan urakoitsijan nimeämälle vastuuhenkilölle viiden
työpäivän kuluessa kustakin kartoitustilaisuudesta
• Palvelukokemuksen seuranta
• Urakoitsija hyödyntää pisteytystä tarjousvaiheen määrittelemällä
tavalla. Raportti on voimassa seuraavien kahden vuoden ajan
• Raporttien arkistointi tietoturvallisessa paikassa GDPR:n mukaisesti

Raporttien hyödyntäminen ja arkistointi
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Psyconin vastuulla

Urakoitsijan vastuulla

Palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
- prosessikuvaus / etäarviointi
Yhteydenotto Psyconin Infoon kilpailutuksen auettua
Kontaktitiedot

• Psyconin Info toimittaa pyydettäessä urakoitsijalle ohjeet ja lomakkeen
henkilöehdokkaiden kontaktitietojen toimittamiseksi.
• Kartoitusten organisointi käynnistetään

Kartoitusten järjestelyt / etäarviointi

• Ehdokkaiden on järjestettävä itselleen mahdollisuus suorittaa kartoitus
valitsemassaan rauhallisessa työtilassa. Kartoitus edellyttää mieluiten
kiinteää verkkoyhteyttä ja mahdollisuutta kuvalliseen Teams-yhteyteen

Henkilöehdokkaiden kutsuminen ja informointi / etäarviointi

• Psycon on yhteydessä jokaiseen osallistujaan henkilökohtaisesti ja sopii
kartoituksen ajankohdan sekä perustaa tarvittavat Teams-palaverit sekä
lähettää linkit kartoituksen eri menetelmiin

Kartoituksen toteutus / etäarviointi

• Psyconin Ely-tiimin konsulttien tekemät Teams-haastattelut
• Etäsuoritettavat persoon.- ja päättelytehtävät sekä yhteistyöharjoitus
•Tilaisuuden kesto 3.5 – 4 tuntia. Kartoitus yhdessä istunnossa

Tulosten analysointi, pisteytys ja raporttien luominen

• Eri tietolähteistä saadun informaation yhdistely ja vertailu Ely-kriteereihin
• Tiedon analysointi ja pisteyttäminen
• Kuvausten kirjoittaminen raportteihin

Raporttien toimittaminen ja seuranta

• Raportit toimitetaan urakoitsijan nimeämälle vastuuhenkilölle viiden
työpäivän kuluessa kustakin kartoitustilaisuudesta
• Palvelukokemuksen seuranta
• Urakoitsija hyödyntää pisteytystä tarjousvaiheen määrittelemällä
tavalla. Raportti on voimassa seuraavien kahden vuoden ajan
• Raporttien arkistointi tietoturvallisessa paikassa GDPR:n mukaisesti

Raporttien hyödyntäminen ja arkistointi
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Psyconin vastuulla

Urakoitsijan vastuulla

Yhteystiedot
Palvelun vastuuhenkilö / kartoituksen sisältö ja tarkoitus, tiedottaminen ja hallinnointi
• Pekka Salmela / pekka.salmela@psycon.com
• +358 207 101 266
Kartoitusten aikataulusuunnittelu, resurssivaraukset ja tilaisuudet paikkakunnittain
• Hilla Marin / hilla.marin@psycon.com
• P. +358 207 101 287
Ajanvaraukset
• Psycon Info / info@psycon.com
• +358 207 101 200
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