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JOHDANTO

TIETOA TESTISTÄ

NORMIRYHMÄ
Tämän raportin testipisteet muodostetaan
vertaamalla testin vastauksia edustavalta
testattavien ryhmältä eli normiryhmältä
saatuihin vastauksiin. Näin testipisteitä
voidaan ymmärtää tarkasti ja käytännöllisesti.
Normissa huomioidaan ikä, sukupuoli,
koulutus, ala ja johtoportaan taso. Tällä tavoin
se edustaa ryhmää, jonka sertifioitu testin
käyttäjä on valinnut.
Valittu normi: International norm

COMPUTER ADAPTIVE TESTING (CAT)

TESTIPISTEET

PISTEMÄÄRÄ

ESIMERKKI - NÄMÄ EIVÄT OLE TODELLISET PISTEESI
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YLEISKATSAUS

COURTNEY CLARK
courtney.clark@newline-hr.com
Syntymävuosi: 1980
Sukupuoli: Nainen
Syntymämaa: Tanska
Työtilanne: Johto
Koulutus: Ylempi korkeakoulututkinto
Testin kieli: en-GB

ACE-PISTEMÄÄRÄ
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ACE-pistemäärä mittaa ongelmanratkaisun
tarkkuutta ja vastausnopeutta.
Pistemäärän vaihteluväli on 1–10.

i

24 VASTAUSTA KAIKKIAAN 24 TEHTÄVÄSTÄ

PARAS PISTEMÄÄRÄ
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SPATIAALISET KYVYT

Tämä henkilö suoriutuu parhaiten

Spatiaalinen päättelykyky on tärkeää, kun
analysoidaan uutta tietoa, sovitetaan sitä
organisatoriseen kontekstiin ja
sovelletaan sitä työhön liittyviin
ongelmiin

tehtävissä, joiden monimutkaisuustaso
on korkea
kun uusien strategioiden kehittäminen
on tärkeää ongelmanratkaisun kannalta
kun ratkaisujen löytäminen edellyttää
jatkuvaa monimutkaista oppimista.

MÄÄRITELMÄ

SOPIVIN TYÖTEHTÄVÄ

kun ongelmanratkaisu edellyttää logiikan
käyttöä uusin tavoin

tunnistetaan trendejä organisatorisen
tiedon pohjalta, esimerkiksi visuaalisissa
esityksissä, kuvaajissa ja grafiikassa
hyödynnetään tavanomaisesta
poikkeavaa ajattelua siten, että
löydetään uusia tapoja, joilla asiat
liittyvät toisiinsa.
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TESTIPISTEET
LOOGINEN ANALYYTTINEN PÄÄTTELYKYKY
Monimutkaisuuden taso, jota henkilö joutuu käsittelemään työssä.

ACE-PISTEMÄÄRÄ

NOPEUS

MERKITYS
Tunnistaa helposti trendejä ja logiikkaa monimutkaisesta tiedosta.
ACE-PISTEMÄÄRÄ

Tekee pätevästi uusia oivalluksia ongelmiin liittyen määritelläkseen parhaat ratkaisut.
Yhdistää luontevasti uutta tietoa parantaakseen ongelmanratkaisustrategioita.
Tekee tehokkaasti loogisia johtopäätöksiä ja luo ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.
Looginen päättelykyky korkea.
Hieman nopeampi verrattuna muihin saman ACE-pistemäärän saaneisiin.

Tämä henkilö suoriutuu parhaiten
SOPIVIN TYÖTEHTÄVÄ

kun ongelmanratkaisu edellyttää logiikan käyttöä uusin tavoin
tehtävissä, joiden monimutkaisuustaso on korkea
kun uusien strategioiden kehittäminen on tärkeää ongelmanratkaisun kannalta
kun ratkaisujen löytäminen edellyttää jatkuvaa monimutkaista oppimista.
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SPATIAALISET KYVYT
PISTEMÄÄRÄ

NOPEUS

Spatiaalinen päättelykyky on tärkeää, kun
analysoidaan uutta tietoa, sovitetaan sitä
organisatoriseen kontekstiin ja sovelletaan sitä
työhön liittyviin ongelmiin
tunnistetaan trendejä organisatorisen tiedon
pohjalta, esimerkiksi visuaalisissa esityksissä,
kuvaajissa ja grafiikassa
hyödynnetään tavanomaisesta poikkeavaa
ajattelua siten, että löydetään uusia tapoja, joilla
asiat liittyvät toisiinsa.

NUMEERISET KYVYT
PISTEMÄÄRÄ

NOPEUS

Numeerinen päättelykyky on tärkeää, kun
tunnistetaan tärkeitä liiketoimintaan liittyviä
asioita ja tehdään loogisia johtopäätöksiä
numeerisesta aineistosta, kuten suoriutumista
kuvaavista luvuista, taloudellisista tuloksista ja
analyysiraporteista
välitetään ja esitetään liiketoimintaan liittyviä
asioita kaavioiden ja taulukoiden muodossa
seurataan suoriutumista ja edistystä hyödyntäen
numeerista aineistoa, kuten tilastoja ja taulukoita.

KIELELLISET KYVYT
PISTEMÄÄRÄ

NOPEUS

Kielellinen päättelykyky on tärkeää, kun
tehdään loogisia johtopäätöksiä monimutkaisesta
työhön liittyvästä kirjallisesta aineistosta, kuten
artikkeleista ja raporteista
käydään läpi suuria määriä kirjallista aineistoa ja
tunnistetaan tärkeitä liiketoimintaan liittyviä
asioita
ymmärretään ja välitetään selkeästi työhön liittyviä
käsitteitä ja tietoa toisille esimerkiksi raportteina.

ACE - Pistemäärien tulosraportti

