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Ohje lähihoitajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen 

 

Sinun pitää osallistua soveltuvuuskokeeseen ja saada siitä hyväksytty tulos, jotta voit tulla valituksi koulu-

tukseen. Kokeessa on ennakkotehtävä ja haastattelu, joka tehdään videopuheluna WhatsApp –sovelluksen 

avulla. Lisäksi kokeessa on kirjallisia testejä ja tehtäviä, joista osa tehdään paikan päällä ja osa digitaali-

sesti etänä. 

 

Kokeessa arvioidaan: 

 kyky oppia  

 motivaatio 

 sosiaaliset taidot 

 kyky sietää stressiä 

 psyykkinen kestävyys 

 

Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan kokeesta.  

 

Kokeessa on neljä vaihetta: 

 

1. Ennakkotehtävä. Kun saat sähköpostiviestin, tee ennakkotehtävä. Sähköpostiviestissä on linkki tehtä-

vään. Kun avaat tehtävän, vastaa kaikkiin kysymyksiin ja lähetä vastauksesi. Linkki tehtävään aukeaa 

vain yhden kerran. Varaa rauhallinen paikka ja riittävästi aikaa.  

 

2. Haastattelu: Kun olet tehnyt ennakkotehtävän, psykologi ilmoittaa sinulle videohaastattelun päivämää-

rän ja ajan. Vastaa psykologin puheluun. Ota henkilöllisyystodistus esille, psykologi tarkastaa sen. Jos 

sinulla ei ole WhatsApp -sovellusta, lataa se sovelluskaupasta. Sovellus on ilmainen.  

 

Voit valmistautua haastatteluun näin:  

 Tutustu alan koulutukseen, sen sisältöön ja työelämään.  

 Tutustu alan riskitekijöihin ja terveysvaatimuksiin 

 Tutustu WinNovan kotisivuihin ja muuhun koulutukseen liittyvään materiaaliin 
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3. Kirjallinen koe paikan päällä: Mene tekemään kokeen kirjallinen osuus paikan päälle. Sähköpostivies-

tissä on kerrottu päivämäärä ja paikka. Kellonaika ilmoitetaan sinulle erikseen ennakkotehtävän ja 

haastattelun jälkeen. Ota kokeeseen mukaan lyijykynä, pyyhekumi, henkilöllisyystodistus ja kasvo-

maski.  

 

4. Kirjallinen persoonallisuustesti netissä (teet kotona): Kirjallisen kokeen jälkeen, saat välittömästi 

sähköpostiisi linkin persoonallisuustestiä varten. Tee testi samana päivänä. Vastaa kaikkiin kysymyksiin 

ja lähetä vastauksesi.  

 

Saat tuloksen kokeesta näin:  

Psykologitiimi Päämäärä Oy ilmoittaa soveltuvuuskokeen tuloksen WinNovaan. WinNova tekee päätöksen 

valinnasta. Saat sähköpostiisi viestin, jossa kerrotaan, oletko päässyt koulutukseen.  

  

Kun olet saanut tuloksen: 

 Voit kysyä soveltuvuuskokeen tuloksesta Psykologitiimi Päämäärä Oy:stä (https://paamaara.com/)  

 Kokeessa saat oman salasanan, jonka avulla voit tilata ilmaisen palautteen soveltuvuuskokeen tulok-

sesta 

 Voit myös tilata maksullisen (19 €) syventävän palautteen  

 Psykologitiimi Päämäärä Oy:ssä on puhelinpäivystys, josta voit kysyä kokeen tuloksesta. Psykologitiimi 

Päämäärä Oy kotisivuilla kerrotaan puhelinpäivystyksen päivämäärä ja aika. Sinun kannattaa kysyä pa-

lautetta, jos sait kokeesta hylätyn tuloksen.  

 

 Jos olet saanut hyväksytyn tuloksen ja sinut on valittu koulutukseen: 

Tervetuloa opiskelemaan! Aloita opiskelu sinulle ilmoitettuna ajankohtana.  

 

 


