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Varsinais-Suomen Ely-keskus
Maanteiden hoitourakoiden kilpailutukset
Yhteyshenkilöiden palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus
Yleistä
Kilpailutusmallin mukaisesti urakoinnin Tarjoajan nimeämät yhteyshenkilöt osallistuvat palvelu- ja
organisointivalmiuksia kartoittaviin psykologisiin henkilöarviointeihin osana kilpailutusta. Testit
järjestetään kunkin kilpailutusjakson aikana joustavasti etäarviointipalveluna. Tarvittaessa
yhteyshenkilö voi hyödyntää myös Psycon Oy:n toimistoja arvioinnin suorittamiseen.
Arvioinnin tarkoituksena on kartoittaa osallistuvien henkilöiden
• palveluvalmiudet sekä persoonallisuuden että osaamisen tasolla
• päättely- ja organisointivalmiudet sekä persoonallisuuden että tiedonkäsittelyvalmiuksien
tasolla
Kukin Tarjoaja voi ilmoittaa Elyn kustantamana arviointiin kolme henkilöä / tarjottava hoitourakka.
Tämän määrän ylittävien testausten sekä niiden testausten, jotka tehdään myöhemmin kuin 80 päivää
hankintapäätöksen tiedoksiannosta, kustannuksista vastaa tarjoaja täysimääräisesti. Tulokset
toimitetaan osallistujan työnantajalle sekä osallistujalle itselleen. Elylle toimitetaan vain
numeroarvoja niitä pyydettäessä.

Toteutus
Psycon Oy järjestää kartoitukset vakiomuotoisena palveluna, johon ei tarvitse valmistautua.
Osallistujien valmiuksia kartoitetaan luotettavien ja toisistaan riippumattomien menetelmien avulla
monimenetelmäperiaatteen mukaisesti. Arviointitilaisuus kestää jokaisen osalta n. 4 tuntia. Tilaisuus
koostuu haastattelusta, yhteistyösimulaatiosta, toimintatapakyselyistä sekä päättelytehtävistä.
Psycon Oy sopii jokaisen osallistujan kanssa ajankohdat sekä tarvittavat ohjeistukset
henkilökohtaisesti.
Testaukset järjestetään pääsääntöisesti etäarviointina.
• Etäarvioinnit
Osallistujat voivat suorittaa kaikki tehtävät haluamastaan sijaintipaikasta PsycOnlineverkkopalvelun avulla. Tarvittavat keskusteluyhteydet ja HelpDesk-palvelu luodaan Teamssovelluksella.
Etäosallistumista varten osallistujien on varmistettava etukäteen, että työtila on rauhallinen
ja että työskentely on mahdollista ilman häiriötekijöitä yhtäjaksoisesti. Istuntoa varten
tarvitaan kameralla varustettu tietokone ja hyvin toimiva verkkoyhteys, Microsoft Teamssovellus tai Microsoftin tukema selainyhteys, näppäimistö ja hiiri, mikrofoni ja kuulokkeet
sekä muistiinpanovälineet.
Etätestauksessa ilmenneiden teknisten häiriöiden vuoksi testauksen voi uusia jos:
1. ilmoitus teknisistä ongelmista tehdään Psyconille heti niiden ilmettyä, kuitenkin
viimeistään ennen tulosten toimittamista Urakoitsijalle
2. Psyconin tietojärjestelmissä on merkintöjä katkoksista tai jokin luoduista
menetelmäraporteista on puutteellinen
3. Urakoitsija vahvistaa kirjallisesti osallistujan pyynnön perusteluineen Elylle
4. osallistuja tekee sovitut menetelmät Psyconin toimistolla mahdollisimman pian
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•

Psycon Oy:n toimistot käytettävissä kartoitukseen
Osallistujat voivat halutessaan käydä tekemässä koko testauksen asuinpaikkaansa lähimpänä
sijaitsevalla Psyconin toimistolla. Tällöin käytettävissä on mahdollisimman vakaat tekniset
järjestelmät.

Osallistumistavasta riippumatta jokaiselle osallistujalle osoitetaan samanlaiset ja yhteismitalliset
menetelmät, joiden tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tulosten hyödyntäminen ja säilyttäminen
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.
Ilmoittautumislomakkeilla toimitettavia yhteystietoja käytetään tilaisuuksien järjestämisessä.
Urakoitsijoiden tilaamista arviointimääristä voidaan luovuttaa tietoa Varsinais-Suomen Elykeskukselle kustannusseurantaa ja tilastointia varten. Kilpailutuksen jälkeen ilmoittautumislomakkeet tuhotaan.

Ilmoittautumislomake ja kartoitusten aikatauluttaminen 2021
Ilmoittautumislomakkeen voi tilata Psycon Oy:n infosta soittamalla numeroon +358 207 171 200 tai
lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@psycon.com. Lomakkeella kysytään urakoitsijan tiedot ja
yhteyshenkilö, kartoitukseen osallistuvien yhteystiedot sekä toivottu aikataulu kartoituksen
järjestämiselle.
Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse valita toteutustapaa paikalle saapumisen tai etäarvoinnin välillä, vaan
Psycon Oy on yhteydessä jokaiseen osallistujaan sopiakseen tarkemmista aikatauluista sekä
käytännön yksityiskohdista.
Psyconin toimistojen osoitteet ja saapumisohjeet löytyvät www-sivuilta www.psycon.fi/yhteystiedot
Syventävää lisätietoa arviointien sisällöistä ja järjestelyistä:
Pekka Salmela / Psycon Oy
pekka.salmela@psycon.com
p. +358 207 101 266

