
 

 

OPTO on kehitetty organisaatioissa todettujen tarpeiden pohjalta vahvis-

tamaan rekrytointipäätöksiä.   

Kehittämisessä on huomioitu erityisesti ajansäästö, käytön helppous, jous-

tavuus ja käyttäjäkokemus. 

 

 

OPTO on joustava, suoriutumiseen keskitty-

vä persoonallisuustesti, jonka avulla organi-

saatiot voivat tehdä tehokkaampia ja kannat-

tavampia rekrytointeja. 

OPTO ja muut testimme ovat saatavilla 

 Metis-tietojärjestelmässä.  

Metiksen avulla voit hallinnoida ja käyttää 

kaikkea tarvitsemaasi testitietoa sujuvasti ja 

tehokkaasti. 

 

LUE LISÄÄ RATKAISUISTAMME: MASTERSUOMI.FI 

 

OPTO 

OPTO on Big Five-malliin perustuva 

persoonallisuustesti, joka mittaa kah-

deksaa työsuorituksen ja työssä me-

nestymisen kannalta olennaista piirret-

tä. 

OPTO sopii organisaation kaikilla tasoil-

la työskentelevien henkilöiden arvioin-

tiin ja sitä voidaan käyttää mm. seuraa-

viin käyttötarkoituksiin: 

+ Valinta ja rekrytointi 

+ Yksilön kehittäminen 

+ Johtamisen arviointi ja kehittämi-

nen 

+ Outplacement 

+ Talent Management 

+ Organisaation kehittäminen 

SKAALAUTUVUUS 

OPTO skaalautuu tarvittavaan tark-

kuustasoon avaamalla kahdeksasta 

piirteestä 20 alapiirrettä. 

Alapiirteet liittyvät erityisesti suoriutu-

miseen ja niiden avulla voidaan tehdä 

tarkempia huomioita organisaation 

menestymisen kannalta olennaisista 

tekijöistä.  

KIELET 

OPTO on tällä hetkellä saatavilla seu-

raavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi 

norja, tanska, saksa, ranska ja espanja. 

TESTIN KÄYTTÖ 

OPTOn hallinnoinnista tai tulosten 

analysoinnista päävastuussa olevan 

henkilön tulee olla Masterin sertifioima. 

Henkilöt, joita ei ole sertifioitu, voivat 

käyttää tuloksia haastatteluoppaan 

avulla ja tarvittaessa sertifioidun henki-

lön avulla. Master on laatinut testin 

käytölle parhaiden käytäntöjen mukai-

set ohjeistukset, joita suositellaan 

noudatettavaksi. 

PÄÄPIIRTEET JA ALAPIIR-

TEET 

OPTO mittaa kahdeksaa piirrettä, jotka 

ovat vaikuttaminen, resilienssi, yhteis-

työ, tehokkuus, suoriutuminen, kuuliai-

suus, ketteryys ja innovatiivisuus.  

Jokaiseen näistä sisältyy kaksi tai kolme 

alapiirrettä, jotka mittaavat juuri tähän 

pääpiirteeseen sisältyviä osatekijöitä. 

Lisätietoja on saatavilla käyttöoppaas-

ta. 

SPOTLIGHT 

Spotlight on OPTO-testiin sisäänraken-

nettu tekniikka, joka parantaa vastauk-

sen validiteettia. Se nopeuttaa haastat-

teluihin valmistautumista osoittamalla 

tarkempaa selvittämistä kaipaavia 

aihealueita. 

TESTAUSAIKA 

Testin täyttämiseen kuluu keskimäärin 

30 minuuttia ja hakijalle voidaan antaa 

mahdollisuus ladata palauteraporttinsa 

välittömästi. 

NORMIT 

Saatavilla on kansainvälinen normi sekä 

Englannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja 

USA:n normit. Normiaineistot sisältävät 

yli 5000 vastausta. 

LUOTETTAVUUS 

OPTO täyttää ammattikäyttöön tarkoi-

tetuille testeille asetetut kansainväliset 

standardit.  

Testin validiteetista ja reliabiliteetista 

on saatavilla kattava dokumentaatio. 

RELIABILITEETTI: 

+ 5-10 julkaistua tutkimusta 

+ Alfan mediaani = 0.81 

+ Tarkkuus ±1 STEN 

+ Uusintatestaus = 0.85  

 

VALIDITEETTI: 

+ 15-20 julkaistua tutkimusta 

+ Korrelaatio suorituskykyyn jopa 0.4 

+ Konvergenssivaliditeetin mediaani 

= 0.75 

+ Faktorianalyysin tukema malli 

+ Testin sensitiivisyys ryhmien välillä 

tunnistettu 

+ Kyselylomakkeen väittämissä ei ole 

vinoumaa (item bias)  


