
 
SOSIAALITIETEET  

MONIVALINTATEHTÄVÄ (40 pistettä)  
Ensimmäinen osio (20 pistettä) 

 

  

1  
Väite on 

väärä 

2  
Väite on 

melko 

varmasti 

väärä 

3  
En tiedä 

4  
Väite on 

melko 

varmasti 

oikea 

5  
Väite on 

oikea 

1. Vertikaalinen segregaatio työmarkkinoilla viittaa 

siihen, että miehet ovat perinteisesti keskittyneet 

teknisille aloille, kun taas naiset ovat yliedustettuina 

hoiva-alalla ja monessa palveluammatissa. 

1 0,5 0 -0,5 -1 

2. Kirjassa esitetyn Tilastokeskuksen tiedon mukaan 

kokonaan perusturvan varassa on hieman yli 5% 

väestöstä.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

3. Päivittäisten ostosten tekemiseen käytetty aika on 

hiljalleen vähentynyt viimeisen kolmen 

vuosikymmenen aikana.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

4. Makrososiologiassa mielenkiinto kohdistuu 

yksittäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

5. Sosiologian varhaiset klassikot olivat 

eurooppalaisia, mutta nykymuotoinen sosiologia 

kehittyi Yhdysvalloissa. 

-1 -0,5 0 0,5 1 

6. Sosiologinen mielikuvitus tarkoittaa kykyä nähdä 

yksilöiden henkilökohtaiset elämät erityislaatuisina.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

7. Markkinatalouksissa kansalaisille turvataan 

yksityisomistajuus.  

-1 -0,5 0 0,5 1 

8. Uppoutuneisuus viittaa siihen, että talous sijoittuu 

sosiaaliseen ympäristöön joka myös vaikuttaa 

talouteen. 

-1 -0,5 0 0,5 1 

9. Rakenteella voidaan tarkoittaa sosiaalisia jakoja, 

esimerkiksi asuinpaikan perusteella.  

-1 -0,5 0 0,5 1 

10. Suomalaisen kulutusyhteiskunnan läpimurto 

ajoitetaan 1950- ja 1960-luvuille. 

-1 -0,5 0 0,5 1 

11. Jos työssäkäynnin vähentyminen tapahtuu 

samaan aikaan sosiaalisten suhteiden vähenemisen 

kanssa, kyse on negatiivisesta korrelaatiosta.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

12. Termi sukupolvi viittaa tiettynä vuonna 

syntyneisiin henkilöihin.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

13. Normeilla tarkoitetaan käyttäytymisodotuksia, 

joita ihmiseen kohdistuu hänen ollessa tietyssä 

asemassa. 

1 0,5 0 -0,5 -1 

14. 25-34-vuotialilla miehillä korkeakoulututkinto on 

saman ikäisiä naisia yleisempi.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

15. Poliisi on keskeinen sosiaalinen instituutio. 

-1 -0,5 0 0,5 1 



16. Abdel Omran kehitti 1950-luvulla 

epidemiologisen muuntumisen teorian. 

1 0,5 0 -0,5 -1 

17. Sosiologian klassikoiden ajatukset sopivat hyvin 

nykymuotoisen yhteiskuntaelämän tarkasteluun.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

18. Vuonna 2011 Suomessa ja Japanissa 

tosiasiallinen eläköitymisikä oli miehillä keskimäärin 

62 vuotta.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

19. Tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, 

kuinka hyvin on kyetty tarkastelemaan sitä, mitä oli 

tarkoitus.  

1 0,5 0 -0,5 -1 

20. Thomas Hobbesin käsityksen mukaan sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden takaaminen on yhteiskuntien 

olemassaolon ja legitimiteetin ensisijainen syy. 

-1 -0,5 0 0,5 1 

 

Toinen osio (20 pistettä) 

      

  

1 

Väite 

on 

väärä 

2 Väite 

on 

melko 

varmasti 

väärä 

3 En 

tiedä 

4 Väite 

on 

melko 

varmasti 

oikea 

5 

Väite 

on 

oikea 

21. Viitebudjettien avulla määritellään kohtuullinen 

toimeentulotuki.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

22. Kulutus ja yritystoiminta kuuluvat suurimmaksi 

osaksi julkisen talouden piiriin.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

23. Elämäntyylillä viitataan kokonaisuuteen joka 

muodostuu arvoista, asenteista, 

käyttäytymistaipumuksista ja sosiaalisesta taustasta.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

24. Työmarkkinatuki on euromääräisesti suurempi 

kuin takuueläke.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

25. Suomalaisessa sosiologiassa oli ennen 2000-

lukua vahva empiirisen tutkimuksen perinne.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

26. Martha Nussbaum on kehittänyt 

tunnustussuhdeteoriaa. 

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

27. Sosiologiassa talous ymmärretään osana 

yhteiskuntaa. 

-1 -0,5 0 0,5 1 

28. Vuonna 2012 nostettiin työttömyysturvan tasoa 

noin 100 eurolla kuukaudessa.  

-1 -0,5 0 0,5 1 

29. Ajatus hyvän kehästä on ollut 1900-luvun aikana 

yksi sosiologian avainkäsitteistä.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

30. Yhteiskunnan rakennemuutoksella viitataan 

yhteiskuntaluokkien muutokseen.  

-1 -0,5 0 0,5 1 

31. Eteläisen Amerikan kuolleisuuden nousu johtuu 

HIV-epidemiasta.  

d 1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

32. Instituutio voi täyttää useampaa 

yhteiskuntaelämän kannalta tärkeää tehtävää 

-1 -0,5 0 0,5 

 

1 

33. Sosiologian perustajaksi tavataan nimetä Émile 

Durkheim.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 



  

1 

Väite 

on 

väärä 

2 Väite 

on 

melko 

varmasti 

väärä 

3 En 

tiedä 

4 Väite 

on 

melko 

varmasti 

oikea 

5 

Väite 

on 

oikea 

34. Epidemiologisen muuntumisen mallin neljäs ja 

viimeinen vaihe on kroonisten tautien vaihe, jossa 

tartuntataudit eivät enää ole merkittäviä 

kuolemansyitä, vaan suurin osa väestöstä kuolee 

rappeumasairauksiin kuten sydän- ja 

verisuonitauteihin tai syöpiin. 

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

35. Tieteellisellä ajattelulla pyritään vähentämään 

arkihavaintoihin liittyviä virhepäätelmien 

mahdollisuuksia. 

-1 -0,5 0 0,5 

 

1 

36. Suomalaiset tekevät keskimäärin 30 tuntia 

palkallista työtä viikossa.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

37. Hyvinvointiopin mukaan teon tai 

politiikkatoimen toivottavuuden ratkaisee sen 

vaikutus kokonaisonnellisuuteen.  

-1 0,5 0 -0,5 

 

1 

38. Termiä syntymäkohortti käytetään silloin, kun 

halutaan korostaa tiettynä aikana syntyneiden 

historiallisten ja kulttuuristen kokemuksien 

merkittävää ja pysyvää vaikutusta koko elinkaareen. 

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

39. Perustuslain 16 § koskee oikeuksia 

sosiaaliturvaan. 

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

40. Émile Durkheim korosti sitä, että ihmisyhteisöt 

eivät ole itsenäisiä olentoja vaan niiden jäseninä 

olevien yksilöiden muodostamia.  

1 0,5 0 -0,5 

 

-1 

 


