
Käännä  ������ 
 

Hyvä Turun ammatti-instituutin hakija,  
tervetuloa opiskelijavalinnan soveltuvuuskokeeseen 

 

Mitä soveltuvuuskokeessa tutkitaan? 
Opiskelijavalinnan soveltuvuuskokeessa kartoitetaan sinun oppimis- ja työskentelyvalmiuksiasi, sosiaalisia valmiuksiasi sekä 
motivaatiotasi hakemallesi opintolinjalle. Koulu- ja eri alojen työtodistukset eivät yksin riitä kertomaan ominaisuuksista, joihin 
menestyminen ja viihtyminen eri ammateissa perustuvat. Ennen kuin valintakokeissa tutkittiin soveltuvuutta, valinta 
todistusten perusteella huomattiin riittämättömäksi, koska monet mm. joutuivat keskeyttämään opintonsa.  
 

Kaikissa ammateissa tarvitaan erilaisia ihmisiä ja työelämä muuttuu jatkuvasti. Samalle opintolinjalle soveltuvat monenlaiset 
henkilöt, eikä tutkimuksessa etsitä mitään tiettyä tyyppiä. Soveltuvuudella tarkoitetaan riittäviä perusedellytyksiä alan 
opiskeluun ja muun muassa kykyä kestää sellaisia paineita, jotka ovat alalla tyypillisiä. Valmiuksien ja motivaation 
tutkimuksella pyritään varmistamaan, että opiskelija voi saavuttaa ammatissa menestymiseen ja viihtymiseen tarvittavat 
valmiudet opiskelun aikana.  
 

Psykologitiimi Päämäärän soveltuvuuskokeen lisäksi opiskelijavalinta voi sisältää myös oppilaitoksen järjestämiä osioita, 
kuten kielikokeen maahanmuuttajille tai opettajien haastattelun. Tarkat valintaperusteet on saatavissa oppilaitoksesta ja 
esim. hakijan oppaasta.  
 

Mitä soveltuvuuskokeessa tapahtuu käytännössä? 
Soveltuvuuskokeesta vastaa Psykologitiimi Päämäärä Oy, joka on turkulainen opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys. 
Soveltuvuuskokeemme tutkii motivaatiosi, sosiaalisia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksiasi. Oppimisvalmiustesteillä 
tutkitaan erilaisia oppimaan oppimisen valmiuksia kuten kielellistä käsitys- ja päättelykykyä, ymmärtävää lukemista, 
matemaattista ja loogista päättelykykyä, hahmotus- ja ideointikykyä. Työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia tutkitaan 
luonteenominaisuuksia, toimintatapoja ja selitysmalleja tutkivilla testeillä. Psykologin haastattelulla tutkitaan erityisesti 
motivaatiotasi alalle ja opiskeluun.  
 

Soveltuvuuskokeesta annetaan pisteitä seuraavasti: oppimisvalmiudet 0-5 pistettä, työskentely- ja sosiaaliset valmiudet 0-10 
pistettä, motivaatio 0-10 pistettä ja kokonaistulos 0-10 pistettä. Kokonaistuloksessa painottuvat työskentely- ja sosiaaliset 
valmiudet sekä motivaatio. Oppimisvalmiudet voivat nostaa tai laskea kokonaistulosta. Aiemmasta käytännöstä on muuttunut 
se, että soveltuvuustulos 0 ei enää ole hylkäävä, eli se ei estä valintaa.  
 

Mikäli et pääse kutsuttuna päivänä soveltuvuustestiin, ota yhteyttä suoraan kutsun lähettäneeseen oppilaitokseen. 
 
Haastatteluun valmistautumisohje: Perehdy hakemasi alan koulutukseen, sen sisältöihin ja työelämään 
mahdollisimman realistisesti ja valmistaudu keskustelemaan näistä sisällöistä haastattelussa. 
 
Täytä oheinen Psykologitiimi Päämäärä Oy:n Valmistava tehtävä ja tuo se mukanasi psykologille haastatteluun. Valmistava 
tehtävä toimii haastattelun pohjana. Täytettyäsi sen olet jo kertaalleen miettinyt ammatinvalinnan ja opiskelun aloittamisen 
keskeisiä kysymyksiä, kuten elämäntilanteesi mahdollisuuksia ja rajoituksia opiskelun aloittamiselle tällä hetkellä sekä alan 
soveltumista sinulle.  
 

On tärkeää, että mietit jo ennen soveltuvuuskoetta opiskelun ja alan realistisuutta sinulle sekä selvität mahdollisia 
riskitekijöitäsi. Ota jo etukäteen selvää hakemasi koulutusalan terveysvaatimuksista. Esimerkiksi allergiat ja taipumus oireilla 
psyykkisillä sairauksilla voivat joillakin aloilla rajoittaa opiskelua ja myös työelämään sijoittumista ja voivat johtaa alan 
vaihtoon jo koulutuksen aikana. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla vaaditaan hyvää terveyttä ja elämänhallintaa. Tutustu 
hakemasi oppilaitoksen kotisivuihin ja muuhun koulutusta koskevaan materiaaliin. Voit lisätä ja tarkentaa motivaatioosi 
liittyviä asioita psykologin haastattelussa.  
 
Hakeminen useampaan TAI:n koulutukseen (lähihoitaja-lääkeala-kauneudenhoitoala-hiusala) 
Useamman koulutuksen valintakokeeseen kutsun saaneella hakijalla on halutessaan oikeus osallistua jokaisen eri koulutuk-
sen valintakokeeseen. Silloin jokainen valintakoetutkimus maksetaan erikseen (57€). Halutessaan TAI:n hakija voi käyttää 
yhdestä tutkimuksesta saamansa tuloksen useampaan eri TAI:n hakuun, joihin hän on samassa yhteishaussa saanut kut-
sun. Koulutusten soveltuvuusarvioinnin painopisteet vaihtelevat ja tulos voi hyvinkin olla eri kaikkiin koulutuksiin, vaikka käy-
tetyt tutkimusmenetelmät ovat samat. Mikäli hakija osallistuu vain yhteen valintakokeeseen, hän maksaa vain yhden tutki-
musmaksun. 
 
Mikäli hakija haluaa osallistua vain yhteen valintakoetilaisuuteen, tulee hänen osallistua sen koulutuksen valintakokeeseen, 
jonne hän mieluiten haluaisi päästä. Hakijan on tuotava TAI:n valintakoekutsun yhteydessä lähetetty Valmistava tehtävä 
kaikkien koulutusten osalta, joihin hän haluaa saada valintakoetuloksen, koska vain siten voidaan antaa tulos eri koulutuk-
siin. 
 



___________________________________________________________________________________________________ 
Psykologitiimi Päämäärä Oy                    lisätietoja: palaute@paamaara.com 

Ruissalontie 11 A, 20200 Turku     Toimisto 050 407 2720   Palautepuhelinpäivystys 050 407 3077 

Näin saat palautetta psykologisesta soveltuvuustutkimuksesta 
Tiedon opiskelemaan pääsemisestä saat oppilaitoksesta. Alhaisen soveltuvuustuloksen saaminen kertoo, että jollakin 
tutkitulla osa-alueella hakijan tulisi kehittää itseään selvästi ja mieluiten jo ennen tämän alan opiskeluihin hakeutumista. 
Silloin voi olla järkevämpää ottaa aikalisä ja panostaa itsensä kehittämiseen tai etsiä ala, jossa vahvuuksia olisi jo alun perin 
riittävästi. Mikäli alhaisen soveltuvuustuloksen taustalla on epäonnistuminen yksittäisessä päättelytaitoa tutkineessa testissä, 
voi se myös johtua siitä, että tutkittu ei jostain tilapäisestä syystä nyt yltänyt omaan parhaaseen suoritukseensa. Tällöin voi 
olla perusteltua yrittää parantaa soveltuvuustulostaan jo melko piankin edellisestä tutkimuksesta. Mikäli epäonnistumisen 
taustalla on pysyvä heikkous, voi sen kehittäminen viedä hyvinkin pitkän aikaa ja muodostaa silti jatkuvan riskin esim. 
potilasturvallisuuteen, jolloin toiselle alalle kouluttautuminen olisi järkevin tavoite. Yhteisvalintaan liittyvää soveltuvuuskoetta 
ei voi uusia kuin vasta seuraavan yhteisvalintahaun (myös ns. jälkihaun) yhteydessä. Yhteishaussa oppilaitos kutsuu 
hakukelpoiset hakijat valintakokeeseen tiettynä päivänä ja silloin saatu tulos siirtyy automaattisesti kaikkiin saman tutkinnon 
hakukohteisiin. 
 
Psykologitiimi Päämäärä Oy vastaa koulutuksen järjestäjän puolesta rekisterin pitämisestä tekemänsä opiskelijavalinnan 
soveltuvuuskokeen osalta ja antaa palautetta sen sisällöistä. Jokainen tutkimukseen osallistuva saa halutessaan tilata 
itselleen nettipohjaisesta palautejärjestelmästämme palautetta. Nettipalautetta täydentämään järjestämme psykologin 
palautepuhelinpäivystyksiä, ajankohdat ilmoitetaan kotisivuillamme. Etenkin jos saat alhaisen soveltuvuustuloksen, 
sinun kannattaa panostaa palautteen hankkimiseen urasuunnittelusi tarkentamiseksi mm. etsiessäsi omia 
vahvuuksiasi sekä pohtiessasi kehittämisen tarpeitasi. Palautetta voit saada valintatulosten julkistamisen jälkeen.  
 

Palautetta voit tilata netin kautta palautejärjestelmästämme, johon pääset kätevimmin kotisivuiltamme 
www.paamaara.com. Saat valintakokeessa henkilökohtaisen salasanan nettipalautteen tilaamista varten. Nettipalaute 
avautuu heti koneesi näytölle, mistä voit tulostaa tai tallentaa sen itsellesi. Voit tilata joko ilmaisen palautteen tai 19 € 
maksavan syventävän palauteprofiilin, jonka maksat kätevästi verkkomaksuna. Saat avattua palautteesi myös myöhemmin 
uudelleen tunnuksellasi. Sinulla tulee olla saamasi salasana ja vähintään ilmainen nettipalaute esillä soittaessasi 
puhelinpalautetta. 
 

Jos haluat, että kerromme tuloksistasi muille kuin sinulle, sinun tulee Henkilötietolain mukaisesti toimittaa meille 
Psykologitiimi Päämäärä Oy:hyn lupa asiasta. Luvan voit lähettää sähköpostilla palaute@paamaara.com tai kirjepostilla. 
Mainitse lupaviestissäsi syntymäaikasi ja tutkimuksessa saamasi salasanan lisäksi tutkimuspäivä ja koulu, johon hait. 
 

Sinun on mahdollista käyttää soveltuvuustulosta vuoden sisällä myös muihin saman tutkinnon koulutuksiin hakiessasi, jos 
hakukohteenasi oleva oppilaitos sen hyväksyy. Yleensä oppilaitokselle riittää, että toimitat heille palautejärjestelmästämme 
saamasi ilmaisen tulosprofiilin.  
 

Maksukäytäntö 
Opiskelijavalinnan soveltuvuuskoe maksaa 57,00 euroa (sis. alv 24 %). Se tulee maksaa etukäteen alla ohjeistetusti. 
Kokeessa sinun tulee esittää tosite suorittamastasi maksusta. Mikäli sinulla ei ole kuittia tai tulostetta maksusta mukana, 
joudumme perimään maksun testitilaisuudessa. Ilmoitamme tuloksesi eteenpäin ainoastaan, jos olet maksanut 
tutkimusmaksun. 
 

Miten voit valmistautua kokeeseen? 
Soveltuvuuskoetta varten ei varsinaisesti voi harjoitella. Voit kuitenkin kerrata esim. alakoulun tasoista matematiikkaa, jotta 
peruslaskutoimitukset palautuvat mieleesi. Valmistautua voit parhaiten rentoutumalla ja lepäämällä riittävästi, jotta vireystilasi 
on mahdollisimman hyvä. Valmistavan tehtävän huolellinen tekeminen, kysymysten omakohtainen pohtiminen ja itsensä 
monipuolinen miettiminen, ohjaavat sinua ajattelemaan kokeen onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä. 
Olemalla soveltuvuuskokeessa oma itsesi annat johdonmukaisen kokonaiskuvan itsestäsi! 
 

Muistilista: 
1) Täytä huolellisesti oheinen Psykologitiimi Päämäärä Oy:n valmistava tehtävä. 
2) Maksa osallistumismaksu 57,00 euroa etukäteen Päämäärän tilille BICC FI53 2205 1800 1245 85  

IBAN NDEAFIHH – käytä viitenumeroa 16007. Tulosta itsellesi tosite maksustasi mukaan soveltuvuuskokeeseen. 
3) Koepäivänä ota mukaasi kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi), valmistava tehtävä ja maksukuitti sekä 

kuvallinen henkilöllisyystodistus (esim. henkilökortti, passi tai ajokortti, alle 18-vuotiailla käy kuvaton Kela-kortti).  
4) Varaa soveltuvuuskokeeseen koko päivä aikaa. 
5) Tutustu etukäteen hakemasi oppilaitoksen kotisivuihin sekä koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin. 

 

Tavataan soveltuvuuskokeessa!          Terveisin, Psykologitiimi Päämäärä Oy:n psykologit ja assistentit 


