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1. Minkä luonteista tietoa tuotetaan hoitotieteellisessä tutkimuksessa (2,0 p.) 
s. 41 – 43 
 
a1 Kuvailevaa (0,25 p.) (s. 42) 

- a2 kuvaa todellisuutta juuri sellaisena kuin se on (0,25 p.) TAI 
- a2 kuvaa tietoa käytänteistä (0,25) TAI 
- a2 etsii vastausta kysymykseen mitä? (0,25 p.) 
-  

b1 Selittävää (0,25 p.) (s. 42) 
- b2 tieto perustelee tapahtumia (0,25 p.) TAI 
- b2 auttaa ymmärtämään yhteyksiä (0,25) TAI 
- b2 etsii vastausta kysymykseen miksi? tai miten? (0,25 p.) 
-  

c1 Ennustavaa (0,25 p.) (s. 43) 
- c2 tieto pyrkii löytämään syysuhteita, syy-seuraus-suhteita (0,25 p.) TAI 
- c2 etsii vastausta kysymykseen mitä jos? (0,25 p.) 
-  

d1 Todellisuutta toimintaa tai hoitokäytänteitä muuttavaa (0,25 p.) (s. 43) 
- d2 tiedon avulla luodaan uusi idea, ajatus, teoria tai interventio, jota aletaan testata ja 

käyttää (0,25 p.) 
-  

 
2. Millä tavoin hoitotiedettä voidaan käyttää terveyspalvelujen käyttäjien tukena? (2,0 p.) 
s. 48 
 
- a apuvälineiden ja hoitokäytänteiden kehittäminen (0,5 p.) 
- b tuki- ja palvelumuotojen tutkimus (0,5 p.) 
- c potilaan ongelmien tunnistamisen mittareiden kehittäminen (0,5 p.) 
- d hoidon vaikuttavuuden kehittäminen TAI saa näyttöön tai tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa 
(0,5 p.) 
  



3. Merkitse, onko väittämä oikein vai väärin ja kirjoita väitteen alapuolelle perustelu 
vastauksellesi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja oikeasta perustelusta 0,5 
pistettä.  

 
1. (a) Induktiivinen teorianmuodostus lähtee yleisestä tiedosta, jota syvennetään ja 

konkretisoidaan (Väärin) (s. 37)  
 
Perustelu:  
- (a1) Tämä on deduktiivisen teorianmuodostuksen kuvaus TAI 
- (a2) induktiivinen tapaa käytetään, kun halutaan muodostaa teoria aiheesta, josta on 
niukasta tietoa tai etsitään uutta näkökulmaa. kelpaa myös, että tehdään teoria. TAI 
- (a3) induktiivinen lähtee yksittäisistä havainnoista 
 

2. (b) Koeasetelmalla voidaan tutkia jonkin intervention tai menetelmän vaikuttavuutta. 
(oikein) (s. 99) 
Perustelu:  

- (b1) Koeasetelmassa luodaan koe- ja kontrolliryhmän välille vertailutilanne ja tulokset 
perustuvat seurausten analyysiin. TAI 

- (b2) vertailutilanne selitetty jollain tavalla  
 

3. (c) Tieteen alojen jaottelun mukaan hoitotiede kuuluu käsitteellisiin tieteisiin. (väärin) 
(s. 16-17) 
Perustelu:  
- (c1) Käsitteellisiä tieteitä ovat esim. matematiikka ja logiikka TAI 
- (c2) Hoitotiede kuuluu reaalitieteisiin  
 

4. (d) Metateoreettisella tiedolla pyritään selvittämään hoitotieteen käytännön osaamista. 
(väärin) (s. 35) 
  
Perustelu:  
- (d1) Metateoreettinen tieto on hoitotieteen tieteenteoriaa tai se pyrkii kehittämään 

hoitotiedettä tieteenalana tai ottaa kantaa paradigmaan. TAI 
- (d2) Teknisellä tiedolla pyritään selvittämään hoitotieteen käytännön osaamista  
 

5. (e) Hoitotiede on itsenäinen tieteenala. (oikein) (s.33) 
 
Perustelu: Kyllä, koska hoitotieteellä on  
- (e1) oma käsitteistö 
- (e2) eetos tai arvoperusta (eettinen perusta EI kelpaa) 
- (e3) teoreettinen tausta 
- (e4) ontologinen perusta 
- (e5) ideaalimallinsa eli käsitys tavoiteltavasta hoitamisesta. (riittää 3/5 mainittu) 
 

6. (f) Hoitotiede on sosiaalinen instituutio. (oikein) (s. 11) 
 
Perustelu:  
- (f1) Sillä on professoreita, tutkijoita ja tohtoriksi opiskelevia (eli oppituolit). TAI 
- (f2) sillä on järjestäytynyttä toimintaa; tieteellisiä seuroja, jotka järjestävät alan 

kongresseja ja julkaisevat alan tiedelehteä, kelpaa myös tiedeluokittelut tai tiedeala-
arviot. 
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4. Kuvaa vapaaehtoisesti annettu suostumus. (s. 157) (0,5 p/kohta, maksimi 2,0 p) 

 

A pakon puuttuminen suostumuksen antamisesta 0,5 p 

B painostuksen puuttuminen päätöksenteossa ja valinnoissa (riittää maininta joko päätöksenteosta 

tai valinnoista tai näiden kuvaaminen esimerkillä) 0,5 p 

C potilas (valinnan tekijä) saa tarvittaessa apua (riittää esimerkki avun muodosta) 0,5 p 

D potilaan (valinnan tekijän) ja hoitavan henkilökunnan välinen luottamus ja yhteisymmärrys (riittää 

maininta joko luottamuksesta tai yhteisymmärryksestä tai näiden kuvaaminen esimerkillä) 0,5 p 

 

HUOM. Tehtävässä ei ole annettu pisteitä tietoisen suostumuksen kuvaamisesta. 

 

5. Mitkä ovat lähestymistavat (orientaatiot) eettiseen ongelmanratkaisuun? (s. 65)  

(0,5 p/kohta maksimi 3 p)  

 

A eettisen päätöksenteon keskeisyys, päätösorientaatio 0,5 p 

B eettisten periaatteiden keskeisyys, periaateorientaatio 0,5 p 

C huolenpidon keskeisyys, huolenpito-orientaatio 0,5 p 

D velvollisuus, teko-orientaatio 0,5 p 

E seurauksellisuus, seurausorientaatio 0,5 p 

F toimijan luonne, hyveorientaatio 0,5 p 

Huom. pisteen saamiseksi riittää, että lähestymistapa on kuvattu ilman täsmällistä 

orientaatiokäsitettä (esimerkiksi ’toimijan luonne’ TAI ’hyveorientaatio’) 

  



6. Vastaa taulukkoon rastittamalla mielestäsi oikea vastaus (5 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. Eettisten kysymysten luonteeseen kuuluu yksiselitteisyys.  x  21 

2. Mesotaso tarkastelee ammattikunnan etiikkaa.  x  31 

3. Yksityisyys jaetaan neljään, itsenäiseen osaan.  x  147 

4. Terveydelle on olemassa yksiselitteinen määritelmä.  x  24 

5. Priorisoinnin peruskysymys yhteiskunnan tasolla 

kohdistuu voimavarojen suuntaamisesta terveydenhuoltoon 

suhteessa yhteiskunnan muihin aloihin.  

x   127 

6. Terveyspalvelujen käyttäjän voimavaraistuminen 

tarkoittaa sitä, että hän hoitajan mielestä hallitsee 

voimavarojaan. 

 x  118 

7. Hoitotyössä on kaksi vastuuta: ihmisvastuu ja 

tehtävävastuu 

x   28 

8. Tahdon kompetenssi tarkoittaa, että yksilö pystyy 

tekemään harkitun päätöksen ja aikoo toimia päätöksensä 

mukaisesti useista vaihtoehdoista huolimatta. 

x   140 

9. Ihmisen itsensä hoitamista kutsutaan hoitamisen 

sekundaariprosessiksi. 

 x  25 

10. Oikeudenmukaisuuden periaatteeseen kuuluu 

hoidettavan asioiden ajaminen hänen parhaakseen. 

 x  30 

11. Suomessa potilaan oikeudet ovat laillisia ja moraalisia. x   122 

12. Terveyteen liittyviä voimavarojen luonteita on kirjan 

määritelmän mukaisesti seitsemän. 

x   119 

13. Paternalismissa korostuu hoitajan hyveellisyys. x   105 

14. Utilitarismin muotoja on kolme: toimintautilitarismi, 

sääntöutilitarismi ja käyttäytymisutilitarismi. 

 x  124 

15. Eettiset ongelmat ilmenevät aina potilaan ja hoitajan 

välillä. 

 x  80 

16. Haluttomuus auttaa kollegaa on yksi kollegan 

kiusaamisen muoto. 

x   88 

17. Perustehtävän varmistaminen kuuluu eettisen 

ongelmanratkaisun ensimmäiseen vaiheeseen. 

 x  70 

18. Negatiiviset vapauden rajoitteet ovat poissaolevia. x   115 

19. Puhtaus on yksi esinearvoista. x   64 

20. Eettisen ongelman täydellisen ratkaisuvaihtoehdon 

valinta vaatii huolellista vaihtoehtojen vertailua. 

 x  61 
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Monivalintatehtävä (yliviivattuna oikea vastaus/vastaukset) 16p. 
Valitse ympyröimällä mielestäsi oikea vaihtoehto tai vaihtoehdot. Oikeasta valinnasta saa 0,5 
pistettä, väärästä valinnasta menettää 0,5 pistettä. Tyhjä vastaus on 0 pistettä. 
 

1. Tutkimuksen aineistossa sairaanhoitajien osuus henkilökunnasta vaihteli (s. 70) 

a) 80.1-96.4 % välillä 

b) 10.5-39.4 % välillä 

c) 40.2 – 96.4 % välillä 

d) 6 – 77 % välillä 

 

2. Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja hoitojakson keston yhteydestä aikaisemman 

tutkimuksen perusteella tiedetään, että (s. 67) 

a) sairaanhoitajien määrä on yhteydessä hoitojakson lyhyempään kestoon 

b) sairaanhoitajien määrä on yhteydessä vähäisempään haittatapahtumien määrään 

c) sairaanhoitajien määrä on yhteydessä vähäisempään sairaalaperäisten komplikaatioiden 

määrään 

d) sairaanhoitajien määrä on yhteydessä pidempään tehohoidon kestoon 

HUOM! Jokainen hakija on saanut kysymyksen 2 kohdasta ”c” 0,5 pistettä huolimatta 

siitä oliko ympyröinyt vaihtoehdon ”c” vai ei, epäselvän vastausvaihtoehdon ja 

vastaavan artikkelin kohdan takia. 

 

3. Erot osastotyypeittäin analysoitiin tilastollisesti (s. 71) 

a) Friedmanin testillä 

b) Kruskall-Wallisin H-testillä 

c) Bonferronin testillä 

d) Mann-Whitneyn U-testillä 

 

4. Päivystyspotilaiden keskimääräinen osuus tutkimuksessa oli (s. 71) 

a) 22.6 % 

b) 34.2 % 

c) 34.5 % 

d) 38.5 % 

 

5. Hoitotyön henkilöstömitoituksen tunnuslukujen lukumäärä oli (s. 69) 

a) 10 

b) 12 

c) 13 

d) 24 

  



6. Yhden tai useamman havaintokerran suhteen oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (s. 71) 

a) hoitotyön tunnit hoitopäivää kohti 

b) määräaikaisten osuudessa 

c) laitoshuollon osuudessa 

d) lisä- ja ylitöiden osuudessa 

 

7. Kolmannesta muuttujasta johtuva ero oli (s. 70 ja 73) 

a) sairaanhoitajien osuuden ja hoitojakson keston välillä 

b) sihteerien ja sairaalan välillä 

c) päivystyspotilaiden prosenttiosuuden ja osastotyypin välillä 

d) hoitojakson keston ja sairaalan välillä 

 

8. Bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen analyysissa taustamuuttujina olivat (s. 72) 

a) sairaala 

b) osastotyyppi 

c) osastojen lukumäärä 

d) havaintoajankohta 

 

9. Bayesilaista riippuvuussuhdemallinnusta on käytetty aikaisemmin (s. 68) 

a) hoitohenkilöstön työtyytyväisyyden ja potilaiden määrän hoitajaa kohden välisen 

yhteyden tarkasteluun  

b) potilaiden lähettämistä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ennustavien 

tekijöiden välisten yhteyksien tarkasteluun 

c) potilaiden lähettämistä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ennustavien 

tekijöiden välisten yhteyksien tarkasteluun 

d) hoitotyön henkilöstömitoituksen ja hoitojakson keston yhteyden tarkasteluun 

erikoissairaanhoidossa 

 

10. Aineisto kerättiin 487 hoitajan osalta (s. 68, s. 74) 

a) kyselylomakkeella 

b) haastattelemalla 

c) rekisteristä  

d) havainnoimalla 

 

11. Harkinnanvaraisen otoksen perusteena olivat (s. 68) 

a) integroitu kirjallisuuskatsaus 

b) osastotasoisesti saatavilla olevat yhdenmukaiset tiedot 

c) osastotason asiantuntijaraati 

d) vähäinen puuttuvien tietojen lukumäärä 

 

12. Tutkimuksen tunnusluvut muodostettiin? (s. 69) 

a) sairaanhoitopiireittäin 

b) laskemalla primaariluvuista 

c) osastoittain 

d) tilastollisilla menetelmillä 



 

13. Terveyspalvelujärjestelmän yhteyksien todentamiseen soveltuu hyvin (s. 68) 

a) lineaariset tilastomenetelmät 

b) Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus 

c) Kompleksiset adaptiiviset järjestelmät -malli 

d) Friedmanin testi 

 

14. Millä tavoin tutkimuksessa käytettiin Bayesilaisia menetelmiä? (s. 69, 70) 

a) tutkimalla henkilöstömitoituksen ja hoitojakson keston välistä yhteyttä etsimällä 

tunnuslukuaineistosta todennäköisimmät muuttujien väliset riippuvuussuhteet 

b) laskemalla henkilöstömitoituksen tunnusluvut 

c) esittämällä graafisesti muuttujien välisiä yhteyksiä 

d) muodostamalla kausaalisia päätelmiä henkilöstömitoituksen ja hoitojakson keston välillä 

 

15. Bayesin verkon mukaan (s. 73) 

a) sairaanhoitajien prosentuaalisen osuuden ja päivystyspotilaiden prosentuaalisen 

osuuden välillä on välillinen yhteys 

b) osastotyypin ja hoitotyön tuntien hoitopäivää kohden välillä on välillinen yhteys 

c) Diagnosis Related Groupsin ja laitoshuoltajien prosentuaalisen osuuden välillä on 

välillinen yhteys 

d) hoitojakson keston ja päivystyspotilaiden prosentuaalisen osuuden välillä on välillinen 

yhteys 

 

16. Mitä voidaan todeta Kruskal-Wallisin testin tuloksista? (s. 71) 

a) Hoitotyön tunnit hoitopäivää kohden on tilastollisesti merkitsevä 

b) Hoitojakson kesto on tilastollisesti merkitsevä 

c) Diagnosis Related Groups on tilastollisesti merkitsevä 

d) Laitoshuoltajien osuus ei ole tilastollisesti merkitsevä 

 

17. Valitse tutkimuksen aineiston analyysin kulkua vastaava kuvaus (s.69) 

a) aineiston muuttujien määrittäminen -> Kruskall Wallisin H-testi -> Mann-Whitney U-testi 

-> Friedmanin testi -> Kompleksiset adaptiiviset järjestelmät malli 

b) aineiston muuttujien määrittäminen -> Friedmanin testi -> Kruskall Wallisin H-testi -> 

Mann-Whitney U-testi -> Bayesian Dependency Modeling 

c) aineiston muuttujien määrittäminen -> Friedmanin testi -> Mann-Whitney U-testi -> 

Kruskall Walliins H-testi -> Bayesian Dependency Modelling 

d) aineiston muuttujien määrittäminen -> Mann-Whitney U-testi -> Friedmanin testi -> 

Kruskall Wallisin H-testi ->> Bayesian Dependency Modelling 

 

18. Taustamuuttujista vahvin ennustaja hoitojakson kestolle ja henkilöstömitoitukselle oli (s.65, 

s.75) 

a) sairaala 

b) osastotyyppi 

c) osastojen lukumäärä 

d) havaintoajankohta  



19. Tutkimusaineiston analyysistä vastasivat (s.75) 

a) Taina Pitkäaho ja Tarja Tervo-Heikkinen 

b) Katri Vehviläinen-Julkunen, Petri Nokelainen ja Merja Miettinen 

c) Taina Pitkäaho ja Petri Nokelainen 

d) Merja Miettinen ja Taina Pitkäaho 

 

20. Aineistosta puuttuvien havaintojen lukumäärä oli (s. 68) 

a) 7 

b) 9 

c) 11 

d) 12 

 

 

 

Essee –kysymys (maksimi 4,0 pistettä, 0,5 pistettä/kohta) 

Kuvaa, mitkä olivat tutkimuksen luotettavuutta heikentävät tekijät?  s. 74 

A. rekisterissä mahdollisesti olleet virheet 

B. potilaiden hoitoisuus tai case mix -tietojen puuttuminen heikensivät hoitotyön 

intensiteetin mittaamista 

C. valinta käyttää kolmen organisaation aineistoa rajasi tunnuslukujen saatavuutta 

D. aineiston kyky tuottaa henkilöstömitoituksen keskeisiä muuttujia yhteneväisti ei 

ollut hoitotyön intensiteetin osalta optimaalinen 

E. jatkuvien muuttujien tai aineiston luokittelu kadotti jonkin verran aineiston 

informaatioarvosta (luokittelu mainittava vastauksessa, pelkkä maininta BDM –

analyysin käytöstä tutkimuksessa ei riitä) 

F. tuloksia ei voida yleistää tai tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina 

G. mittavampi aineisto vähentäisi mallin tai tulosten epävarmuutta tai tulosten 

epävarmuus pienenisi tai aineiston koko mainittu jollain tavoin 

H. aineiston ikä 

 

 

 


