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1. Mitä tiede on? s. 9–12 (1,0 p/kohta, maksimi 4 p)

a) todellisuuden jäsentäjä 0,5 p
- tiedon, käsitteiden ja teorioiden muodostama kokonaisuus 0,5 p

b) tiedonhankinnan menetelmä 0,5 p
- tietty koulutus 0,25 p
- tieteelliset menetelmät/tiedonhankinnan strategiat 0,25 p

c) sosiaalinen instituutio, järjestelmä, yhteisö 0,5 p
- tieteenalalla on professoreita, tutkijoita, tutkijaksi opiskelevia ja järjestäytynyttä
toimintaa (esim. tieteelliset seurat) 0,25 p
- tieteenalan sisältyminen erilaisiin tiedeluokitteluihin 0,25 p
- arviot tieteenalan edistymisestä 0,25 p
Huom. Kahden mainitseminen riittää.

d) uuden tekniikan tuottamisen väline 0,5 p
- kaikki apuvälineet, joiden avulla tehdään päätöksiä ja toimitaan 0,25 p
- tiedon tuottaminen käytännön hyödynnettäväksi 0,25 p

2. Millä tavoin hoitotiedettä voidaan käyttää yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena? s. 46–47
(0,5 p/kohta, maksimi. 2,0 p)

a) toimintaohjelmat/strategia/terveyspoliittinen linjaus
b) ministeriöt/Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos(THL)/ Kansanterveyslaitos (KTL)/eduskunta/

valtakunta (valtakunnallisesti)/lakiuudistukset
c) toimikunnat, -elimet/asiantuntijana toimiminen/potilasjärjestöt
d) (yhteis-)kunnallinen päätöksenteko/lausunnot/selvitykset/lautakunnat
e) suunnittelu- ja strategiaryhmät/hankkeet/kehittämisprojektit

3. Miten tiede kehittyy? s. 14 (0,5 p/kohta, maksimi 1,0 p)

a) kumuloitumalla 0,25 p
- tieteenalan oikeaksi todistettu tieto karttuu/laajentuu/kehittyy aikaisemman tiedon
perustalle 0,25 p

b) vallankumouksellisesti/muutetaan radikaalisti 0,25 p
- esitetty kritiikki ja kyseenalaistukset sysäävät liikkeelle uutta tutkimustoimintaa ja
kehitystä 0,25 p



4. Vastaa taulukkoon rastittamalla mielestäsi oikea vastaus. (5,0 p.)
Oikeasta vastauksesta saa 0,25 p, väärästä vastauksesta menettää -0,25 p, en tiedä -vastauksesta
saa 0 p. (huom: jos tyhjä ruutu: 0 p)

VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN EN
TIEDÄ

Sivu

1. Hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet
riippuvat muun muassa yhteiskunnallisesta
tilanteesta.

x 59

2. Soveltavan tutkimuksen päämäärä on kehittää
hoitotiedettä ja sen menetelmiä ja käsitteitä.

x 81

3. Teorian kehittämisen lähtökohtana ovat
käsitteiden välisiä suhteita ilmaisevat väittämät.

x 36, 38

4. Hoitotieteen ainoa tehtävä on tukea yksittäisiä
hoitajia ammatissaan

x 44

5. Tieteellisen tiedon kriteereistä perustelevuus
tarkoittaa muun muassa lähteiden käyttämistä.

x 25

6. Tieteellisen tiedon yksi kriteeri on julkisuus. x 22

7. Kuvaileva tutkimusasetelma vastaa kysymykseen
”miksi?”

x 42

8. Metateoreettinen tieto ottaa kantaa hoitotieteen
paradigmaan.

x 35

9. Hoitotiede kuuluu terveystieteisiin. x 17

10. Tieteen jatkuva syveneminen ja kehittyminen
luovat pohjaan sille, että yhteistyö muiden
tieteenalojen kanssa vaikeutuu

x 86

11. Hoitotieteen ensimmäinen suomalainen
väitöskirja tarkastettiin vuonna 1982.

x 61

12. Hoitotiede-lehti on perustettu vuonna 1998. x 55

13. Hoitotyön interventioiden vaikuttavuuden
arviointi on helppoa.

x 98, 100

14. Deduktiivista teorianmuodostusta käytetään, kun
aiheesta on niukasti tietoa.

x 37

15. Muut tieteenalat hyötyvät hoitotieteellisestä
tutkimuksesta suoraan ja välillisesti

x 46

16. Hoitotiede on itsenäinen tieteenala, koska sillä on
oma ideaalimallinsa.

x 33

17. Pienten teorioiden soveltaminen
hoitotodellisuuteen ei ole mahdollista.

x 45

18. Koeasetelmalla tutkitaan jonkin intervention
vaikuttavuutta suhteessa tavanomaiseen
toimintaan.

x 99

19. Tieteen tehtävä on luoda maailmaa koskevaa
hyvin perusteltua tietoa.

x 9

20. Paradigma tarkoittaa tieteenalan vakiintunutta
käsitystä tutkimuksen kohteista ja -menetelmistä
ja yleisesti toimintaa ohjaavista lähtökohdista.

x 14
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5. Yhdistä etiikan tarkastelun tasot (1–5) niitä kuvaaviin asioihin (a–j). Merkitse valitsemasi
vaihtoehto tai -ehdot vastaustilaan. Yhtä vaihtoehtoa (a–j) voi käyttää vain yhden kerran. (2,50 p.)

Oikein sijoitetusta kirjaimesta 0,25p /kirjain, s. 31–32

a) Terveyspalvelujärjestelmä
b) Yksittäinen potilas/potilasryhmä
c) Yhteiskunta
d) Ammattikunta
e) Käsitteet, hoitamisen filosofia
f) Ammatilliset eettiset ohjeet
g) Työvoiman käyttö ja hallinto
h) Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde
i) Terveys, elämä, hoitaminen
j) Terveyspoliittiset linjaukset

Etiikan tarkastelun taso Kuvaus (a-j) Pisteet*

1. Makrotaso c) Yhteiskunta
j) Terveyspoliittiset linjaukset

0.5p (0,25p + 0,25 p)

2. Mikrotaso b) Yksittäinen potilas/potilasryhmä
h) Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde

0.5p (0,25p + 0,25 p)

3. Machotaso d) Ammattikunta
f) Ammatilliset eettiset ohjeet

0.5p (0,25p + 0,25 p)

4. Metataso e) Käsitteet, hoitamisen filosofia
i) Terveys, elämä, hoitaminen

0.5p (0,25p + 0,25 p)

5. Mesotaso a) Terveyspalvelujärjestelmä
g) Työvoiman käyttö ja hallinto

0.5p (0,25p + 0,25 p)
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6. Alla olevassa kuviossa kuvataan hoitamisen primaari- ja sekundaariprosessi. Täydennä kuvio
kirjoittamalla siihen kuuluvat käsitteet. (2,00 p.)

0.5p per täydennettävä kohta (5 kohtaa), 4 oikein täydennettyä kohtaa (oikeat sanat oikeissa
kohdissa) riittää täysiin pisteisiin; s. 27, kuvio 2.1

Primaariprosessi Sekundaariprosessi

terveys / terveyshyvä /
tavoiteltava terveys / koettu

terveys

ihminen /
terveyspalvelujen
käyttäjä / asiakas /

potilas / yksilö

ihminen / auttaja /
terveydenhuollon
ammattilainen /
hoitotyöntekijä /

omainen
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7. Kuvaa mitä on hyvä tieteellinen käytäntö

0,5p / kohta, yht. 3,00p, s. 365

1) noudatetaan tieteellisiä / eettisiä toimintatapoja (rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta)

2) käytetään tieteellisesti ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus-, raportointi- ja
arviointimenetelmiä

3) noudatetaan avoimuutta tulosten julkaisemisessa

4) otetaan huomioon muiden tutkijoiden työt ja annetaan niille oikea arvo

5) määritellään tutkijoiden asema / roolit, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä tulosten
omistajaa koskevat kysymykset

6) ilmoitetaan rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet, riippumattomuus
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8. Täydennä seuraavat lauseet. (4,50 p.) (0.25p / täydennettävä kohta)

1. Holhoavassa / Paternalistisessa, s. 105

2. piittaamattomuuteen; vilppiin / vilpillisyys / vilpillinen toiminta, s. 365 (0,25 x 2 = 0,5p)

3. Liberalistinen / voimavaraistava / omavoimavarainen / voimaannuttava, s. 114

4. Autonomialla / Itsemääräämisellä, s. 137

5. Utilitaristisessa, s. 124

6. Eettiset toimikunnat / tutkimuseettiset neuvottelukunnat / eettiset lautakunnat / eettiset
komiteat, s. 373

7. Positiivinen rajoite / positiivinen este / fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen este, s. 115

8. Eettinen ongelma, s. 61

9. Arvon locus, s. 63

10. Deontologista etiikkaa / teko-orientaatio, s. 68

11. hyve-eettisessä / hyveellinen / hyveorientaatio / toimijan luonne, s. 69

12. Dialektinen, s. 74

13. Eettiset ohjeet / eettiset säännöt / eettiset koodit, s. 165

14. ihminen / potilas / asiakas; terveys; hoitotyön toiminnot / hoitaminen / hoitotyön menetelmät /
hoitotavat; (hoitotyön) ympäristö, s.27 (0,25 x 4 = 1,0p)



Artikkeli: Kyngäs H, Elo S, Pölkki T, Kääriäinen M, Kanste O. 2011. Sisällönanalyysi suomalaisessa
hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Hoitotiede 23(2), 138–148. (16,0 p.)

9. Valitse mielestäsi oikea vastausvaihtoehto (oikein/väärin) ympyröimällä se ja perustele
vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain viivoille. Oikeasta vastauksesta saa 0,5 p ja oikeasta
perustelusta 0,5 p (yht. enintään 1,0 p/kohta, koko tehtävä yhteensä enintään 10,0 p.). Mikäli
vastausvaihtoehto on valittu väärin, ei perustelustakaan saa pisteitä.

a. Suorien lainausten käyttö lisää aina laadullisen tutkimuksen luotettavuutta.
Väärin
Suorien lainausten suuri määrä saattaa heikentää analyysin tuloksen raportointia. / Riskinä on
suorien lainausten liian suuri määrä suhteessa tulososan tekstiin (s. 147)

b. Sisällönanalyysin tulosta ei voi esittää määrällisenä.
Väärin
Perustelu: Sisällönanalyysin tulos voidaan kvantifioida. Tällöin lasketaan, kuinka monta kertaa
käsitteen sisältämä asia ilmenee aineistossa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee asian. (s. 139)

c. Sisällönanalyysin tuloksia esitettäessä pyritään käyttämään mahdollisimman vähän käsitteitä.
Väärin
Perustelu: Analyysi on keskeneräinen, jos samaan käsitteeseen yhdistetään liian paljon erilaisia
asioita. / Käsitteiden määrää tärkeämpää on se, että analyysiprosessin tuloksena raportoinnissa
näkyy miten käsite on rakentunut. (s. 139)

d. Toisen analysoijan käyttö lisää sisällönanalyysin luotettavuutta
Oikein
Perustelu: Kun toinen tutkija analysoi aineiston, sille voidaan laskea yksimielisyyskerroin. Korkea
yksimielisyyskerroin lisää analyysin luotettavuutta. (s.140)

e. Artikkelissa kuvatun tutkimuksen otantamenetelmää ei mainittu.
Väärin
Perustelu: Artikkelissa kerrotaan, että aineisto kerättiin Hoitotiede-lehdistä kokonaisotannalla.
(s.140)

f. Lähes puolessa tarkastelluissa sisällönanalyysia hyödyntäneissä tutkimuksissa analyysin
tavoitteena oli luoda abstrahoinnin kautta käsitteitä.

Oikein
Perustelu: Induktiivisella sisällönanalyysilla syntyy abstrahoinnin kautta käsitteitä (s. 139) ja
induktiivista lähestymistapaa käytettiin 49 %:ssa tarkastelussa artikkelissa. (s.141)

g. 41 %:ssa tarkastelluista tutkimuksista otoskoko oli korkeintaan 20.
Oikein
Perustelu: Alle 10 otoskokoja oli 14 % ja 10–20 otoskokoja 27 % eli yhteensä 41 %. (s. 141 ja taulukko
2, s.142)



h. Suorien lainausten käyttö tarkastelluissa tutkimuksissa oli toteutettu pääosin systemaattisesti.
Väärin
Perustelu: Suoria lainauksia käytettiin 22 %:ssa artikkeleista systemaattisesti ja 61 %:ssa ei ollenkaan.
/ Suorien lainausten käyttö oli niukkaa. (s. 144)

i. Tieteellinen kirjoitustyyli oli lisääntynyt tarkastelluissa tutkimuksissa seurantajakson loppua
kohden.

Oikein
Perustelu: Aluksi tieteellistä ilmaisua oli käytetty noin puolessa artikkeleista, mutta uusimmissa jo
lähes kaikissa. (Taulukko 4, s.145) / Vuosina 2005–2009 arvioitiin lähes kaikkien tulosten
raportoinnin kieli tieteelliseksi. Aikaisemmin tuloksia kuvattiin arkipäivän termeillä. (s. 144)

j. Asiakkaat ja hoitohenkilökunta ovat olleet laadullisen tutkimuksen tutkimuskohteina lähes yhtä
usein.

Oikein
Perustelu: Potilaat/asiakkaat olivat 26 %:ssa tutkimuskohteina ja terveydenhuoltohenkilöstö 25
%:ssa. (s. 141)

j-kohdassa hyväksytty myös Väärin-vaihtoehto.
Perustelu: Artikkelissa ei ole eritelty laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia. /
Terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvat myös lääkärit, joten pelkkää hoitohenkilökunnan osuutta ei
tiedetä.

10.Mitkä tekijät johtavat sisällönanalyysin epäonnistumiseen? (3,0p)
Vastaus (s. 146):

a. Abstrahointiprosessia ei ole viety niin pitkälle kuin olisi ollut mahdollista (s. 146) / Tutkijan
on kyettävä pelkistämään aineisto ja muodostamaan siitä käsitteet, jotka kuvaavat
tutkittavaa ilmiötä (s. 139) (1,0p).

b. Aineiston saturaatio on jäänyt saavuttamatta (1,0p).
c. Tutkija on kyvytön tekemään sisällönanalyysin oikein (1,0p).

11.Miten laadullisen tutkimuksen otoskoko määritellään? (1,0p)
Vastaus (s. 146):

a. Riittävästä otoskoosta ei ole yksiselitteisiä ohjeita, koska se riippuu tutkimuksen
tarkoituksesta 0,5p.

b. Aineiston saturaatiota pidetään tärkeimpänä kriteerinä otoskoolle 0,5p.

12.Arvioi sisällönanalyysin käyttöä kirjallisuuskatsausten analyysimenetelmänä. (2,0p)
Vastaus (s. 146):

a. Sisällönanalyysin soveltuvuudesta kirjallisuuskatsausten aineiston analyysiin on ristiriitaisia
näkemyksiä (1,0p).

b. Voisi olla mielekkäämpää puhua kuvailevasta synteesistä kuin sisällönanalyysista (0,5p).
c. Katsauksessa pyrkimyksenä on enemmän asioiden ryhmittely kuin abstrahointi (0,5p).


