SOSIAALI- JA TERVEYSALAN SOVELTUVUUSKOE
Sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeessa kartoitetaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja
motivaatiota. Koe on kaksivaiheinen:
1) ennakkoon netissä tehtävät kognitiiviset testit ja
2) oppilaitoksen tiloissa tehtävä loogista päättelyä testaava testi sekä psykologin haastattelu.
Muut kuin suomea äidinkielenään puhuvat kutsutaan ennen koetta kielitestiin. Kielitestin läpäisseet
kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.
Kokeen pisteytys
•
•

kirjallinen oppimistehtävä (nettitesti + päättelytehtävä)
vuorovaikutustaidot (muut testit ja haastattelu)

0-5 pistettä
0-5 pistettä

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0-10 pistettä.
Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän ei osallistu soveltuvuuskokeen molempiin osioihin tai saa kokeesta 0
pistettä.
Hakija voidaan myös jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia
mittaavan osion tulos on nolla pistettä.
Ohjeet hakijalle
Oppilaitos lähettää hakijoille soveltuvuuskoekutsun, jossa kerrotaan, että koe on kaksivaiheinen:
Vaihe 1: Etukäteen tietokoneella netissä tehtävä testi
• saat lähipäivinä sähköpostiisi testilinkin osoitteesta irene.heikkinen@coronaria.fi (tarkista
myös roskaposti).
• testiä EI voi tehdä tabletilla tai puhelimella. Jos sinulla ei ole tietokonetta, voit tehdä testit
esimerkiksi kirjastossa.
• tee nettitesti viimeistään xx.xx.2020. Et voi osallistua 2. vaiheeseen, jos et ole tehnyt
nettitestiä.
Vaihe 2: Kirjallinen testi ja psykologin haastattelu oppilaitoksessa pv.kk.2020
8.00–8.45
kirjallinen testi.
9:00 alkaen psykologin yksilöhaastattelu. Haastatteluaikasi saat tietää kirjallisen
kokeen yhteydessä. Varaa kokeeseen aikaa koko päivä.
•
•

tarvitset mukaasi kirjoitusvälineet.
varaudu todistamaan henkilöllisyytesi passilla, ajokortilla tai kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen tulosten perusteella, ja hakija ei voi tulla valituksi, ellei osallistu
soveltuvuuskokeen molempiin osioihin
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Soveltuvuuskokeen toteuttava Coronaria lähettää hakijoille sähköpostitse nettitestilinkin sekä alla olevan
ohjeistuksen:
Hei, alla on linkki sovittuun tehtävään.
Teethän tehtävän viimeistään torstaina, xx.xx.xxxx. Testin tekeminen on haastatteluun pääsyn
vaatimuksena.
Tehtävän tekemiseen tarvitset noin 1,5 tuntia rauhallista aikaa, joten klikkaa linkkiä vasta sitten, kun
aiot tehdä tehtävät loppuun. Huomaa, että linkki on henkilökohtainen ja aukeaa vain kerran.
HUOMAA! Testiä ei voi tehdä älypuhelimella tai tabletilla. Jos sinulla ei ole tietokonetta, voit tehdä
testin esimerkiksi kirjastossa.
https:/XXXXXXX
Linkki vie sinut kirjautumissivulle, jossa on jo valmiiksi syötettynä sarjanumero ja salasana (TAN).
Klikkaa sitten "Kirjaudu sisään" ja noudata ohjeita.
Vaihtoehtoisesti voit kirjautua myös syöttämällä alla annetut kirjautumistiedot seuraavalla sivulla:
https://www.hogrefe-online.com/HTSEnvironment/test
Sarjanumero: xxxxxxxx
TAN: xxxx
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia kirjautumisen tai testin tekemisen kanssa, ota yhteyttä
sähköpostilla vastaamalla testin lähettäneelle henkilölle: tarja.merilainen@coronaria.fi tai
irene.heikkinen@coronaria.fi
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