
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos

Valintakokeen vastausten kriteerit 17.5.2016

Kriteerejä on päivitetty 26.5.2016 tehtävän 9, kohdan b osalta.

1. Mitä tiede on? (4,0 p.) s. 9-12

(1,0 p/kohta, maksimi 4 p.)

a1 todellisuuden jäsentäjä 0,5 p
a2- tiedon, käsitteiden ja teorioiden muodostama kokonaisuus 0,5 p

b1 tiedonhankinnan menetelmä 0,5 p
b2 - tietty koulutus 0,25 p
b3 - tieteelliset menetelmät/tiedonhankinnan strategiat 0,25 p

c1 sosiaalinen instituutio 0,5 p
c2- tieteenalalla on professoreita, tutkijoita, tutkijaksi opiskelevia ja järjestäytynyttä
toimintaa (esim. tieteelliset seurat) 0,25 p
c3- tieteenalan sisältyminen erilaisiin tiedeluokitteluihin 0,25 p
c4- arviot tieteenalan edistymisestä 0,25 p
Huom. Kahden mainitseminen riittää.

d1 uuden tekniikan tuottamisen väline 0,5 p
d2- kaikki apuvälineet, joiden avulla tehdään päätöksiä ja toimitaan 0,25 p
d3- tiedon tuottaminen käytännön hyödynnettäväksi 0,25 p

2. Mitkä ovat käsiteanalyysin vaiheet? (4,0 p.) s. 39

 (0,5 / kohta, maksimi. 4p.)
a) käsitteen valinta
b) käsiteanalyysin tavoitteiden määrittäminen
c) käsitteen käyttötapojen ja -alueiden tunnistaminen
d) käsitteen alakäsitteiden ja ominaispiirteiden nimeäminen
e) rajatapauksien / rajapintojen sekä lähi- ja vastakäsitteiden tunnistaminen
f) esimerkkien etsiminen tai tutkimustuloksista pelkistettyjen ilmauksien laatiminen
g) käsitteen ennakkoehtojen ja seurausten tunnistaminen
h) käsitteen tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän pohtiminen
i) käsitteen syntyhistorian ja ilmenemisen tunnistaminen eri yhteyksissä



3. 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.

VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN EN
TIEDÄ

Sivunumero

1. Tieteellisen tiedon yksi kriteeri on eettisyys. x 22
2. Hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet

riippuvat muun muassa yhteiskunnallisesta
tilanteesta.

x 59

3. Perustutkimuksen päämääränä on kehittää
hoitotiedettä ja sen menetelmiä sekä käsitteistä.

x 81

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

x 37

5. Rationalismin mukaan tieto perustuu ihmisen
aistihavaintoihin ja kokemuksiin.

x 10

6. Paradigma on muuttumaton. x 15

7. Muut tieteet ovat muodostuneet filosofiasta
haarautumalla.

x 13

8. Intentionaalisen selityksen mukaan ihmisen on
tietoinen olento, joka antaa tietoisesti asioille
merkityksiä ja pyrkii toiminnallaan johonkin.

x 19

9. Hoitotieteen koulutusta on ollut Turun
yliopistossa 30 vuotta.

x 53

10. Hoitotiede kuuluu terveystieteisiin. x 17

11. Perustieteet tuottavat kuvaa siitä, millainen
maailma on.

x 18

12. Teleologisen tutkimuksen tulosten perustelut
ovat tilastotieteessä.

x 24

13. Abduktiivisessa teorian muodostuksessa
käytetään induktiivista tai deduktiivista
lähestymistapaa.

x 37

14. Pohjoismaissa hoitotieteen yliopistokoulutus
käynnistyi Ruotsissa.

x 51

15. Selittävät tutkimukset pyrkivät tulkitsemaan
hoitotodellisuutta..

x 42

16. Teknisen tiedon avulla pyritään ymmärtämään
niitä tapoja, joilla voidaan yltää hoitamisen
tavoitteisiin erilaisissa ympäristöissä.

x 35

17. Hoitotiede kuuluu lääketieteeseen. x 18
18. Tieteen jatkuva syveneminen ja kehittyminen

luovat pohjaa sille, että yhteistyö muiden
tieteenalojen kanssa vaikeutuu.

x 86

19. Pienten teorioiden soveltaminen
hoitotodellisuuteen ei ole mahdollista.

x 45

20. Hoitotyön interventioiden vaikuttavuuden
arviointi on helppoa.

x 98, 100

* Pisteet-sarake on kokeen tarkastajien merkintöjä varten.



Kirja: Leino-Kilpi Helena & Välimäki Maritta: Etiikka hoitotyössä. 8. uudistettu painos tai
8.-9. painos Luvut 1–2, 4–8,20. Sanoma Pro Oy, 2014. ISBN 978-952-63-2932-1.

4. Valitse ympyröimällä mielestäsi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä
(yht. 3,0  p.)

1. Mikä on eettisen tarkastelun taso, kun tarkastellaan etiikkaa tietyissä kliinisissä
ongelmatilanteissa? s. 31-32

a) mikrotaso
b) machotaso
c) mesotaso
d) makrotaso

2. Mikä seuraavista ei ole hoitotyön tietoperustan keskeinen elementti? s. 27
a) ihminen
b) hoitotyön toiminnot
c) sairaus
d) hoitotyön ympäristö

3. Minkä tasoisesta priorisoinnin on kyse, kun pohditaan miten voimavaroja suunnataan
terveydenhuollon sisällä? s. 127

a. yhteiskunnan taso
b. ammattikunnan taso
c. terveydenhuollon taso
d. potilaan hoidon taso

4. Mikä seuraavista ei ole holhoavan hoitokäytännön piirre? s. 105
a) hoitajan hyveellisyys
b) yhteisöllisyys
c) hoitajan professionaalisuus
d) toimintojen seurauksellisuus

5. Mikä seuraavista ei ole tietoisen suostumuksen elementti? s. 155
a) kyky antaa suostumus
b) koskemattomuus
c) tiedon ymmärtäminen
d) suostumuksen antaminen ilman pakkoa

6. Jos hoitohenkilökunta paljastaa potilasta koskevaa henkilökohtaista tietoa tai rikkoo
salassapitovelvollisuutta, mitä yksityisyyden osa-aluetta silloin loukataan?

a) psyykkinen yksityisyys
b) fyysinen yksityisyys
c) sosiaalinen yksityisyys
d) tiedollinen yksityisyys



5. Argumentoinnissa voidaan erotella neljä erilaista tyyppiä sen mukaan, mihin
argumentointi perustuu. Nimeä nämä tyypit ja kuvaa tyyppien keskeiset piirteet. (yht.
4.0 p.)

s. 73-74

á 0,5 p

a1) Asiantuntija-auktoriteetti (tai asiantuntijaan vetoava argumentointi):

a2) toimintavaihtoehdolle on olemassa jonkun asiantuntijan, auktoriteetin,

puolto.

b1) Konsensukseen eli yksimielisyyteen vetoava argumentointi:

b2) toimintavaihtoehdoista vallitsee alan sisällä suuri yksimielisyys tai että

asiasta on sovittu yksimielisesti.

c1) Intuitioon (kokemukseen) vetoava argumentointi:

c2) toimintavaihtoehto valitaan ikään kuin itsestään selvästi intuition

perusteella  eikä vaihtoehdolle ole esitettävissä mitään loogisia perusteita.

d1) dialektinen argumentointi (rationaalinen argumentointi, tietoon perustuva tai

tieteellinen argumentointi):

d2) rationaalinen päättely ja johdonmukaisuus toimintavaihtoehtojen

valinnassa.

6. Mitä tarkoittaa hoitamisen sekundaariprosessi? 1 p. s. 26

Terveydenhuollon ammattilaisen toimintaa.
TAI
Terveydenhuollon ammattilainen toimii tietonsa ja kokemuksensa perusteella
autettavan tukena tai tekee toisinaan asioita myös tämän puolesta.

PISTEET:  a) ammattilaisen (toiminta) 0,5p
b) toimintaa toisen tukena tai apuna 0,5p

7.  Mitä tarkoitetaan hoitotyön etiikalla?  (1 p.) s. 23

Se on tiedonala, joka käsittelee hyvän ja pahan, oikean ja väärän kysymyksiä
osana  ammatillista hoitotyötä

PISTEET: a) hyvän ja pahan, oikean ja väärän kysymyksiä , jompikumpi tai
molemmat 0,5 p.

 b) osana ammatillista hoitotyötä (hoitotyössä), 0,5p



8.Täydennä seuraavat lauseet (3,0 p.; 0,25 p. kohta)

1. Negatiiviset vapauden rajoitteet ovat POISSAOLEVIA/NÄKYMÄTTÖMIÄ  , mutta ne
estävät kuitenkin toimintaa. s. 115

2. Utilitarismi jaetaan usein kahteen tyyppiin: TOIMINTA/ TEKO- / AKTI-- ja
sääntöutilitarismiin. s. 124

3. Tilannekohtainen kompetenssi on tietyssä tilanteessa ja YMPÄRISTÖSSÄ/ PAIKASSA /
ASIAYHTEYDESSÄ / KONTEKSTISSA/ HOITOTAPAHTUMASSA / OLOSUHTEISSA
edellytettävien kykyjen joukko. s. 139

HUOM: ei toiminnassa, ei hetkessä

4. Hoitamisen PRIMAARIPROSESSI tarkoittaa, että jokainen ihminen ensisijaisesti itse
hoitaa itseään ja vaalii omaa terveyshyväänsä. s. 25

5. Eettinen ongelma muodostuu ristiriidasta kahden tai useamman ARVON välillä. s. 61

6. Ammatilliset arvot ovat tietyn AMMATTIKUNNAN/ PRFOESSIONAALINEN/
HOITAJAN/ TYÖNTEKIJÄN toiminnan perusta. s 64

7. Mitä riippumattomampi arvo on toisista arvoista, sitä KORKEAMPI / YLEVÄMPI /
ARVKKAAMPI arvo. s.65

8. ULKOINEN priorisointi tarkoittaa valintoja potilaiden ja potilasryhmien välillä. s. 95

9. Eettiset ohjeet vahvistavat ammattikunnan jäsenten välistä YHTEENKUULUVUUTTA/
KOLLOGIAALISUUTTA/ YHTENÄISYYTTÄ, koska jäsenistö jakaa samat säännöt. s. 165

10. Eettisen ongelmanratkaisun vaiheet ovat: ymmärrys, ENNAKOINTI /
VALMISTATUMINEN, toiminta ja ongelmanratkaisusta oppiminen. s 70

11. PROFESSIO/ AMMATTIKUNTA määrittää oman etiikkansa ja tiedottaa siitä
yhteiskunnalle. s. 107

HUOM: ei tiede

12. PATERNALISMI / HOLHOAVA HOITOKÄYTÄNTÖ on toimintaa, jossa toimitaan
jonkun hyväksi kysymättä tämän omaa näkemystä tai suostumusta asiasta. s. 104



Artikkeli: Laanterä S, Pölkki T, Pietilä AM. 2012. Mittarin kehittäminen

hoitotieteellisessä tutkimuksessa – esimerkkinä Breastfeeding Knowledge, Attitude and

Confidence (BKAC). Hoitotiede 24(4), 325–334. (15,0 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. Faktorianalyysi soveltuu mittarin rakenteen tarkasteluun ja muokkaamiseen.

Oikein / Väärin

Faktorianalyysia suositellaan käytettäväksi rakennevaliditeetin tarkastelussa JA

heikosti faktoriin latautuneet kysymykset voidaan poistaa. (TAI vähintään maininta

mittarin muokkaamisesta faktorianalyysin tulosten perusteella) s. 330

b. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta tarkastellaan yleensä asiantuntija-arvioinnilla.

Oikein / Väärin

Sisäistä johdonmukaisuutta kuvaa Cronbachin alfa –arvo. s.331

c. Mittarin esitestaus on keskeinen vaihe mittarin kehittämisessä etenkin, jos mittari

sisältää esimerkiksi englannin kielestä suomen kieleen käännettyjä osioita.

Oikein / Väärin

Esitestauksella saadaan tietoa mittarin kielen ymmärrettävyydestä,

vastausvaihtoehtojen sopivuudesta ja vastausajan pituudesta. s. 330

d. Tavoiteltava Cronbachin alfa –kertoimen arvo mittarin reliabiliteettia

tarkasteltaessa on mahdollisimman lähellä yhtä.

Oikein / Väärin

Cronbachin alfan arvot 0.8-0.9 ovat erittäin hyviä, mutta jos alfan arvo on yli 0.9,

mittarin lyhentämistä tulisi harkita. s. 331

e. Artikkelin Taulukossa 1 esitetään kaikki BKAC-mittarin kysymykset.

Oikein / Väärin

Taulukossa 1 esitetään vain tieto-osion kysymykset. s. 332



f. Kahdeksan vanhempaa esitestasi BKAC-mittarin ensimmäisen version.

Oikein / Väärin

Kahdeksan vanhempaa testasi BKAC-mittarin toisen version, jota oli jo

asiantuntijoiden palautteen perusteella muokattu. TAI Ensimmäisen version testasivat

asiantuntijat. s. 330

g. Uuden mittarin kehittämisen tarpeen perustelemiseksi on syytä tarkastella

aiemmin kehitettyjä mittareita.

Oikein / Väärin

Mittarin kehittämisen lähtökohdaksi suositellaan kirjallisuuskatsausta, jonka avulla

voidaan löytää aiemmin kehitetyt mittarit ja osoittaa uuden mittarin kehittämisen

tarve. s. 327 TAI Uusi mittari tarvitaan mikäli aiemmat eivät vastaa sisällöltään

mitattavaa asiaa, niiden luotettavuudessa on ongelmia tai niissä on

kulttuurisidonnaisia kysymyksiä. s. 328

h. Hyödynnettäessä toisella kielellä laadittuja kysymyksiä uuden suomenkielisen

mittarin kehittämisessä, vaaditaan aina alkuperäiskysymysten kaksoiskäännöstä

yhdensuuntaisen käännöksen sijaan.

Oikein / Väärin

Yhdensuuntaista käännöstä pidetään heikoimpana käännösmuotona, mutta

käyttökelpoisena, mikäli tutkimustuloksia ei verrata eri kulttuureissa/kansainvälisesti

kerättyihin aineistoihin. s. 329

i. Mittarin luotettavuuden tarkastelua varten kerätyn aineiston koko oli riittävä

faktorianalyysin toteuttamiseen.

Oikein / Väärin

Aineiston koko oli myös riittävä sekä asenneosion että luottamusosion

faktorianalyyseihin, koska vastaajia oli enemmän kuin viisi yhtä kysymystä kohden.  s.

333

j. Asiantuntijapaneelilta saadaan tärkeää tietoa mittarin kehittämisprosessin aikana.

Oikein / Väärin



Asiantuntijat edustivat eri alojen ammattilaisia, joilla ajateltiin olevan laaja näkemys

aiheesta ja tietoa mittarin kehittämisestä. s. 330.

10. Mihin mittareita hoitotieteessä tarvitaan? (2,0 p)

a) Mittareiden avulla pyritään tuottamaan luotettavaa ja yleistettävää tietoa. s.326

(JOS MAINITTU TOINEN, 0,5p, JOS MOLEMMAT, 1,0p)

b) Hoitotieteessä mittareita käytetään tietojen, asenteiden, tunteiden, kognition,

aikomusten ja käyttäytymisen tutkimiseen. s. 326 (JOS MAINITTU 2 ASIAA, 0,5p,

JOS 3 TAI ENEMMÄN, 1,0p)

11. Kuvaa miten BKAC-mittarin luotettavuutta arvioitiin. (3,0 p)

Luotettavuutta arvioitiin

a1) rakennevaliditeettia, 0,5p

b1) sisäistä johdonmukaisuutta, 0,5p ja

c1) sisältövaliditeettia 0,5p arvioimalla.

a2) Rakennevaliditeettia tarkasteltiin faktorianalyysilla, 0,5p.

b2) Sisäistä johdonmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa –kertoimien avulla,

0,5p.

c2) Sisältövaliditeetin arvioinnissa käytettiin asiantuntija-arviointia, 0,5p. s. 330–331


