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Tietoa raportista

Tämä raportti perustuu Swift Comprehension Aptitude -testiin. Se on verkossa
suoritettava testi, joka mittaa kykyä ymmärtää kielellistä ja numeerista tietoa ja havaita
virheitä.

Tulokset perustuvat vertailuun kansainvälisen ryhmän kanssa, joka koostuu yli 16 000
eri alojen työntekijästä. Tässä raportissa tulokset esitetään kuvaajalla, jonka asteikko on
1:stä 10:een sten-pistettä ja jossa 1 kuvastaa heikkoa suoritusta ja 10 hyvää suoritusta
testissä. Timantinmuotoinen kuvio osoittaa virhemarginaalin, jonka puitteissa piste-ero
ei ole vielä merkittävä.

Raportti perustuu tietoihin, jotka on saatu suorittamastasi testistä. Muistathan tämän
raporttia lukiessasi. Raportti ei kuvaa työ- tai opiskelusuoritustasi, vaan miten suoritit
tämän kyseisen testin. Tutkimukset esittävät, että kykyjä mittaavat testit voivat olla
hyvä ennuste testattavan työ- ja opiskelusuorituksesta.

Raportin sisältö on luottamuksellista, joten raporttia tulisi säilyttää turvallisessa
paikassa.

Raportti kuvaa todennäköisesti testattavan soveltuvuutta hyvin 12-24 kuukauden ajan.

Raportti perustuu verkkotestin tuloksiin. Testattava suoritti testin valvomattomissa
olosuhteissa. Testin ylläpitäjä ei ole varmistanut testiin vastanneen henkilön
henkilöllisyyttä. Jos testin tuloksia hyödynnetään tärkeissä päätöksissä, valvottuja
lisätestejä suositellaan.

Tämä raportti on luotu sähköisesti Saville Assessmentin ohjelmistoilla. Saville
Assessment ei takaa, etteikö sitä olisi muutettu tai muokattu. Emme ota vastuuta
raportin hyödyntämisen seurauksista.

Tätä testiä voivat käyttää vain Saville Assessmentin työntekijät, Saville Assessmentin
agentit ja Saville Assessmentin valtuuttamat asiakkaat.
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Arvioraportin johdanto
Tämä raportti antaa palautteen henkilön F. Heikkinen Swift Comprehension Aptitude
-testivastauksista.

Kokonaispistemäärä

Tämä testi mittaa kielellisen ja numeerisen tiedon ymmärtämistä, sekä kykyä havaita
virheitä. Nämä taidot ovat tärkeitä työmaailmassa useissa työtehtävissä. Tämä
raportin osa esittelee testin kokonaispistemäärän suhteessa vertailuryhmään: Eri
ammattiryhmien edustajat (INT, IA, 2021).

Kokonaispistemäärä osoittaa, kuinka hyvin henkilö F. Heikkinen suoriutui testistä
kokonaisuutena.

Soveltuvuusalueiden osapisteet

Osapisteet kuvaavat, kuinka hyvin henkilö F. Heikkinen suoriutui testin
soveltuvuutta mittaavista osatesteistä. Tulosmalli osoittaa henkilön todennäköiset
vahvuudet ja heikkoudet seuraavilla soveltuvuuden osa-alueilla:

Kielellinen - mittaa kykyä ymmärtää, tulkita ja arvioida kirjoitettua tietoa.

Numeerinen - mittaa kykyä ymmärtää, tulkita ja arvioida numeerista tietoa.

Virheentarkistus - mittaa kykyä oikolukea tekstiä, tarkistaa lukuja ja varmistaa
koodien oikeellisuuden.

Soveltuvuus & nopeus -vertailu

Jokaiselta testin osa-alueelta näytetään osuuden soveltuvuus- ja nopeuspisteet.
Näitä pisteitä verrataan sten-pisteiden avulla kuvaajalla, jonka asteikko on 1:stä
sten-pisteestä 10:een. Sten-pisteet näytetään suluissa. Nopeuspisteet perustuvat
testattavan vastausaikoihin, joita verrataan samojen kysymysten keskiarvoisiin
vastausaikoihin. Nopeus esitetään niin, että kuvaajan alalaita edustaa hitaita aikoja
ja kuvaajan yläosa nopeita. Soveltuvuus on alhainen vasemmassa alalaidassa ja
korkea oikeassa ylälaidassa.
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Kokonaispistemäärä
Tämä sivu näyttää kokonaispistemäärän suhteutettuna vertailuryhmän Eri
ammattiryhmien edustajat (INT, IA, 2021) tuloksiin sten-pisteasteikolla 1:stä 10:een.

Pistemäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yh
te

en
sä Kokonaispistemäärä (Yli keskiarvon - 69 %)

Suoriutui paremmin kuin 69 prosenttia
vertailuryhmästä.

Tulkintaohjeet
Vertailuryhmä: Eri ammattiryhmien edustajat (INT, IA, 2021)

Sten 1: korkeampi kuin noin 1 % vertailuryhmästä

Sten 2: korkeampi kuin noin 5 % vertailuryhmästä

Sten 3: korkeampi kuin noin 10 % vertailuryhmästä

Sten 4: korkeampi kuin noin 25 % vertailuryhmästä

Sten 5: korkeampi kuin noin 40 % vertailuryhmästä

Sten 6: korkeampi kuin noin 60 % vertailuryhmästä

Sten 6: korkeampi kuin noin 75 % vertailuryhmästä

Sten 6: korkeampi kuin noin 90 % vertailuryhmästä

Sten 6: korkeampi kuin noin 95 % vertailuryhmästä

Sten 6: korkeampi kuin noin 99 % vertailuryhmästä
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Tietoa soveltuvuudesta & nopeudesta
Tämä sivu näyttää soveltuvuus- ja nopeustiedot jokaisen testin osa-alueen osalta
suhteutettuna vertailuryhmään Eri ammattiryhmien edustajat (INT, IA, 2021).

Soveltuvuusalueiden osapisteet
Pistemäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Kielellinen (Keskiarvo - 58 %)
Kokee todennäköisesti verbaalisen tiedon
parissa työskentelyn yhtä helpoksi kuin muut.

Numeerinen (Yli keskiarvon - 82 %)
Kokee todennäköisesti numeerisen tiedon
parissa työskentelyn helpommaksi kuin muut.

Virheentarkistus (Keskiarvo - 50 %)
Kokee todennäköisesti tietojen tarkistamisen
yhtä helpoksi kuin muut.

Soveltuvuus & nopeus -vertailu
  Kielellinen   Numeerinen   Virheentarkistus

Työskenteli keskiarvoisella
nopeudella.

Työskenteli keskiarvoisella
nopeudella.

Työskenteli keskiarvoisella
nopeudella.

N
op

eu
s 

(6
)

 
Soveltuvuus (6)

N
op

eu
s 

(6
)

 
Soveltuvuus (7)
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op
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s 

(6
)

 
Soveltuvuus (6)
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Taitojen parantaminen
Tässä joitakin vinkkejä taitojesi parantamiseen:

Kielellinen

• Yritä löytää tärkeimmät seikat lukiessasi sanomalehtiä tai artikkeleita.

• Tarkista, mitä vieraat sanat tarkoittavat.

• Lue tekstikatkelmia ja etsi niiden avainkohdat.

• Vertaa kirjoitettuja argumentteja ja etsi niiden eroja ja samankaltaisuuksia.

• Lue uudelleen jotain aikaisemmin kirjoittamaasi ja kirjoita se uudelleen
tiivistetymmin.

Numeerinen

• Kiinnitä huomiota numeerisiin tietoihin lukiessasi sanomalehtiä tai raportteja.

• Suorita laskutoimituksia sekä laskimella että päässälaskuna.

• Etsi eroja, kuten prosentuaalisia muutoksia kuvaajien käyrissä.

• Tarkista muiden tekemiä laskelmia.

• Suorita tehtäviä, jotka edellyttävät numeroiden parissa työskentelyä.

Virheentarkistus

• Etsi erilaisista tiedoista virheitä.

• Vertaa tietoja löytääksesi virheitä.

• Tarkista työsi virheiden varalta kahdesti.

• Tarkista muiden töitä virheiden varalta.

• Oikolue tekstit tarkasti.
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Verkkotestin vierailuyhteenveto (arvioijan käyttöön)
Tämä raportin osa antaa lisätietoa testin suorittamisesta.

Ensimmäinen vierailu: 15/10/2021 (14:16 GMT)
Vastaukset tallennettu: 15/10/2021 (14:37 GMT)
Kieli: Englanti - Yhdistynyt Kuningaskunta
Ylläpitäjän oletusarvojen palautus: 0
Testattavan keskeytykset: 0
Ajansäätö: Ei
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