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Turun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen laitos 
 

_______________________________________________ 

Nimi 

_______________________________________________ 

Henkilötunnus 

_______________________________________________ 

Allekirjoitus 
 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 18.5.2021 

Kokeen alussa 

 Tarkasta, että sinulla on koepaperit: vastauspaperi, jossa on 12 sivua, ja aineisto (A, B ja C), jossa on 

12 sivua (kaksipuolisia).  

 Kirjoita nimesi, henkilötunnuksesi ja allekirjoituksesi kaikkiin niille osoitettuihin kohtiin. 

Kokeen aikana 

 Lue kaikkien tehtävien ohjeet huolellisesti. Jos et noudata ohjetta, saatat menettää pisteitä.  

 Jokaiseen tehtävään vastataan aineiston perusteella. Ole huolellinen, että vastaat kuhunkin 

tehtävään oikean aineiston perusteella. 

 Pidä huolta siitä, että vastauksesi ovat yksiselitteisiä ja selkeitä. Tee vastausmerkintäsi lyijykynällä. 

Jos haluat muuttaa tai poistaa vastausmerkintäsi, pyyhi pyyhekumilla siististi vanha 

vastausmerkintäsi pois ja tee uusi.  

 Kirjoita vastaukset selkeällä käsialalla varattuun viivoitettuun tilaan ja vain viivoille.  

Vastausaika 

Vastausaika päättyy neljän tunnin kuluttua kokeen aloittamisesta. 

Kun aiot palauttaa vastauspaperin 

 Tarkista ennen palautusta, että olet kirjoittanut nimesi, henkilötunnuksesi ja allekirjoituksesi kaikkiin 

osoitettuihin kohtiin, ja ota esiin valokuvallinen henkilöllisyystodistus.  

 Kokeeseen osallistuminen ja vastauspaperin palautus merkitään palautuksen yhteydessä 

osallistujaluetteloon. Tarvittaessa saat kokeen valvojalta erillisen todistuksen valintakokeeseen 

osallistumisesta.  

 

 

Menestystä kokeeseen! 
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Tehtävä 1. 

Vastaa aineiston A perusteella. Aineisto A sisältää Mäki-Asialan ja kumppaneiden artikkelin 

”Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen vastasyntyneiden kivunhoidossa” Hoitotiede vol 32. Suppl., 57–

66. Tehtävän 1 osatehtävissä (1–14) on yksi tai useampi oikea vastausvaihtoehto. Jokaisessa osatehtävässä 

on valittava kaikki ja vain kaikki oikeat vastausvaihtoehdot 0,5 pisteen saamiseksi. Virheellisestä 

vastauksesta menettää 0,25 pistettä. Pistemäärä tehtävästä 1 ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 0. Tyhjä 

vastaus on 0 pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä on 7,0 pistettä. Vastaa ympyröimällä oikea 

vaihtoehto/vaihtoehdot (a-d). 

 

1. Moniammatillisen tiimin toimintaa edistäviä tekijöitä ovat 

a) Hierarkia 

b) Vastuun jakaminen 

c) Yhteinen lähestymistapa 

d) Koordinoimaton toiminta 

 

2. Taustamuuttujista laskettiin 

a) Frekvenssit 

b) Prosentit  

c) Keskiarvo 

d) Vaihteluväli 

 

3. Kumppanuuteen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

a) Työkokemus nykyisessä tehtävässä 

b) Koulutus  

c) Sukupuoli 

d) Ammattiryhmä  

 

4. Sairaanhoitajien keskimääräiset arviot moniammatillisen yhteistyön koordinoinnin osalta 

olivat 

a) Lääkäreiden arvioita korkeammat 

b) Puheterapeuttien arvioita matalammat  

c) Kätilöiden arvioita korkeammat 

d) Fysioterapeuttien arvioita matalammat  

 

5. Kumppanuus-osa-alueen tason tarkastelussa 

a) Miesten arvio oli naisten arviota korkeampi  

b) Sijaisten arvio oli naisten arviota korkeampi  

c) Viimeisimmän tutkinnon suorittamisen jälkeen alle viiden vuoden työkokemuksen omaavien 

arvio oli lääkäreiden arviota korkeampi 

d) Kätilöiden arvio oli alemman korkeakoulututkinnon omaavien arviota korkeampi 

 

6. Tutkimukseen osallistuneista suurin ammattiryhmä oli 

a) Sairaanhoitajat 

b) Lääkärit 

c) Kätilöt  

d) Laboratoriohoitajat 
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7. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS-II) -mittari 

a) Oli tutkimuksessa alkuperäisessä muodossaan 

b) Oli kehitetty tutkimusta varten 

c) Oli aiemmin validoitu  

d) Oli tutkimusta varten muokattu koskemaan vastasyntyneiden kivunhoitoa  

 

8. Tutkimuksessa Likert-asteikon muuttujat käsiteltiin 

a) Viisiluokkaisina 

b) Neliluokkaisina 

c) Kolmiluokkaisina  

d) Ei käytetty lainkaan Likert-asteikkoa 

 

9. Koordinointiin oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

a) Ylempi korkeakoulututkinto 

b) Alempi korkeakoulututkinto 

c) Ammattitutkinto 

d) Ei mikään näistä  

 

10. Mann-Whitneyn U-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä yhteys oli 

a) Vastaajan sukupuolen ja yhteistyön välillä  

b) Ammattiryhmän ja koordinoinnin välillä 

c) Koulutuksen ja kumppanuuden välillä 

d) Työsuhteen muodon ja koordinoinnin välillä 

 

11. Moniammatillisen yhteistyön koordinoinnin taso kokonaisuudessaan oli 

a) Tarpeessa kehittää yhteistyötä 

b) Siirtymässä kohti yhteistyötä  

c) Hyvässä yhteistyön tasossa 

d) Tilastollisesti merkitsevä 

 

12. Kyselylomakkeen luotettavuutta heikensivät 

a) Mittarin esitestaus 

b) Sen perustuminen aikaisempaan tietoon 

c) Luotettava mittari 

d) Ei mikään näistä 

 

13. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 

a) Moniammatillisen yhteistyön vaikutusta vastasyntyneiden kivunhoidossa 

b) Moniammatillisen yhteistyön taustatekijöitä vastasyntyneiden kivunhoidossa 

c) Asiantuntijakäyttäjien kokemuksia kivunarvioinnista vastasyntyneiden kivunhoidossa 

d) Ei mikään näistä  

 

14. Kyselylomakkeen vastausohjeiden selkeyden ja kysymysten ymmärrettävyyden tarkastelu 

liittyi 

a) Pilottitutkimukseen 

b) Esitestaukseen  

c) Kyselylomakkeen rakentamiseen 

d) Palautelomakkeen kehittämiseen 
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Tehtävä 2. 

Vastaa aineiston B perusteella. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja kumppaneiden artikkelin 

”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 

32. Suppl., 46–56. Vastaa tehtävään 2 merkitsemällä vastauksesi alla olevaan taulukkoon kirjaimin (Y tai P). 

Oikeasta vastauksesta saa 0,25 pistettä. Väärä tai tyhjä vastaus on 0 pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä 

on 2,5 pistettä. 

 

LUOKAT 
Y= yläluokka ja 

P=pääluokka 

Kivunarvioinnin käytänteet  

Laitteiden priorisointi  

Esitietojen hyödyntäminen  

Läpinäkyvyyden vaatimus  

Potilaiden moninaisuus  

Yksilöllisen kivunarvioinnin mahdollistaminen  

Kipu on jatkuvasti läsnä tehohoitotyössä  

Kipulääkityksen optimointi  

Kivun erottaminen muista oireista  

Teknologiakriittisyys  
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Tehtävä 3. 

Vastaa aineiston B perusteella tehtävän 3 osatehtäviin (1–4). Aineisto B sisältää Mieronkosken ja 

kumppaneiden artikkelin ”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden 

kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 32. Suppl., 46–56. Kirjoita vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain 

viivoille. Tehtävän maksimipistemäärä on 2,5 pistettä.  

 

1. Mikä oli tutkimuksen aineistonkeruun menetelmä? (0,25 p) 

 

 

 

 

2. Mikä oli tutkimusaineiston analyysimenetelmä? (0,25 p) 

 

 

 

 

3. Keitä olivat tutkimukseen osallistuneet tutkittavat ja mihin tutkimuksen otoskoko perustui? (0,5 p) 

 

 

 

 

 

 

4. Luettele tutkimusaineiston analyysin vaiheet ja numeroi ne toteutusjärjestyksessä. (1,5 p) 
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Tehtävä 4. 

Vastaa aineiston B perusteella. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja kumppaneiden artikkelin 

”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 

32. Suppl., 46–56. Oikeasta vastauksesta saa 0,25 pistettä. Virheellisestä vastauksesta menettää 0,25 pistettä. 

Pistemäärä tehtävästä 4 ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 0. Tyhjä vastaus on 0 pistettä. Vastaa 

merkitsemällä rasti väittämän perässä olevaan sarakkeeseen sen mukaan, onko väittämä oikein vai väärin. 

Tehtävän maksimipistemäärä on 3,0 pistettä. 

 Väittämä OIKEIN VÄÄRIN 

1 Tutkimuksessa kuvattiin tehohoidossa olevien potilaiden kokemuksia 

kivunarvioinnista. 

  

2 Tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista otantaa.   

3 Tutkimukseen osallistujien iän keskiarvo oli 35 vuotta.   

4 Pelkistettyjen ilmausten tiivistämisessä käytettiin monimuuttujamenetelmiä, 

kuten pääkomponenttianalyysia. 

  

5 Tätä tutkimusta varten kehitetty aineistonkeruulomake oli nimeltään COREQ.   

6 Tutkimuksessa toteutettiin viisi fokusryhmähaastattelua.   

7 Tutkimuksen tulosten tulkintaa ohjasivat tutkijoiden ennakko-oletukset.   

8 Tekstissä oleva viite, Berntzen ym. 2018, on julkaistu lehdessä Journal of 

Clinical Nursing. 

  

9 Kyseessä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.   

10 Tutkimuksessa kerätty aineisto litteroitiin ja litteroinnin jälkeen toteutettiin 

teemahaastattelut. 

  

11 Tutkimukseen osallistuivat kaikki teho-osastolla toimivat kivunarviointiin 

osallistuvat sairaanhoitajat. 

  

12 Tutkimuksessa tietoon perustuva suostumus tarkoitti sitä, että tutkijoilla oli 

vahva tieto aihealueesta etukäteen.   
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Tehtävä 5. 

Vastaa aineistojen A ja B perusteella tehtävän 5 osatehtäviin (1–2). Aineisto A sisältää Mäki-Asialan ja 

kumppaneiden artikkelin ”Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen vastasyntyneiden kivunhoidossa” 

Hoitotiede vol 32. Suppl., 57–66. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja kumppaneiden artikkelin 

”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 

32. Suppl., 46–56. Kirjoita vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain viivoille. Tehtävän maksimipistemäärä on 

5,0 pistettä. 

1. Mitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia oli tutkittavien valitsemisessa ja mukaan saamisessa? (3,0 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitä tutkimuksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä artikkeleissa esitettiin? (2,0 p) 
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Tehtävä 6A 

Vastaa aineiston C perusteella. Aineisto C sisältää kuusi kuviota, joissa kuvataan potilaiden kokemaa kivun 

kehitystä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeisenä aikana. Kuvioissa olevat numeeriset arvot kuvaavat 

kivun kokemusta (alhaisin arvo 1 ja korkein arvo 10). Tehtävän 6A osatehtävissä (1–5) on yksi tai useampi 

oikea vastausvaihtoehto. Jokaisessa osatehtävässä on valittava kaikki ja vain kaikki oikeat 

vastausvaihtoehdot pisteen (1,0) saamiseksi. Virheellisestä vastauksesta menettää 0,5 pistettä. Pistemäärä 

tehtävästä 6A ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 0. Tyhjä vastaus on 0 pistettä. Tehtävän 

maksimipistemäärä on 5,0 pistettä. Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto/vaihtoehdot (a-d). 

 

1. Potilaat, joilla oli useampia liitännäissairauksia… 

a. Kokivat pahimman mahdollisen kivun alhaisemmaksi ennen leikkausta kuin potilaat, joille 

sairaus aiheutti voimakkaampia tunnereaktioita.  

b. Kokivat pahimman mahdollisen kivun yhtä voimakkaaksi leikkauspäivänä kuin potilaat, joilla 

oli vähemmän liitännäissairauksia. 

c. Kokivat, että leikkaus ei ollut yhteydessä heidän kokemaansa keskimääräiseen kipuun 

neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä.  

d. Kokivat pahimman mahdollisen kivun korkeammaksi kaikkina neljänä leikkauksen jälkeisenä 

päivänä kuin potilaat, joilla oli vähemmän liitännäissairauksia. 

 

2. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti  

a. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu oli toisena 

leikkauksen jälkeisenä päivänä yhtä voimakas kuin ennen leikkausta.  

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu oli kaksi pistettä 

alhaisempi neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä kuin leikkauspäivänä. 

c. Potilailla, jotka olivat iältään vanhempia, pahimman mahdollisen kivun kokemus oli kaikkina 

leikkauksen jälkeisinä päivinä alhaisempi kuin iältään nuoremmilla potilailla.  

d. Potilailla, joilla oli useampia liitännäissairauksia, oli korkeampi pahin mahdollinen kipu ennen 

leikkausta ja leikkauspäivänä kuin potilailla, joilla oli lievempi tunnereaktio.  

 

3. Keskimääräinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti, kun ei huomioida ryhmien 1 ja 2 

keskimääräistä kipua  

a. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu oli neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä 

alhaisempi kuin ennen leikkausta.  

b. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu ainoastaan aleni koko vuoden seurannan aikana.    

c. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kivun kehitys ennen leikkausta ja kaikkina neljänä 

leikkauksen jälkeisenä päivänä oli samansuuntainen kuin voimakkaamman tunnereaktion 

kokeneiden potilaiden pahimman mahdollisen kivun kehitys. 

d. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu oli alhaisempi 12 kuukautta leikkauksen jälkeen 

kuin ennen leikkausta. 
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4. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti 

a. Ennen leikkausta potilaat, joilla oli korkeampi pahin mahdollinen kipu, olivat iältään 

vanhempia, heillä oli useampia liitännäissairauksia ja voimakkaampi tunnereaktio.  

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, ja potilailla, joilla oli useampia 

liitännäissairauksia, pahin mahdollinen kipu oli yli yhden pisteen verran alhaisempi 

leikkauspäivänä kuin ennen leikkausta. 

c. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, ja potilailla, joilla oli useampia 

liitännäissairauksia, oli samansuuntainen pahimman mahdollisen kivun kehitys neljänä 

leikkauksen jälkeisenä päivänä. 

d. Iältään nuoremmilla potilailla pahin mahdollinen kipu ei missään vaiheessa ollut alhaisempi 

kuin potilailla, joilla oli lievempi tunnereaktio. 

 

5. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti  

a. Potilailla, joilla oli lievempi tunnereaktio, pahimman mahdollisen kivun arvo ennen 

leikkausta oli 5,1. 

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu vaihteli arvojen 

neljän ja kahdeksan välillä.  

c. Iältään nuoremmilla potilailla pahin mahdollinen kipu ei missään vaiheessa ollut ennen 

leikkausta, leikkauspäivänä ja neljänä leikkauksen jälkeisenä päivänä arvoltaan alle 6,5.  

d. Iältään vanhemmilla potilailla pahin mahdollinen kipu väheni toisesta leikkauksen jälkeisestä 

päivästä kolmanteen leikkauksen jälkeiseen päivään.  
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Tehtävä 6B 

Vastaa aineiston C perusteella. Aineisto C sisältää kuusi kuviota, joissa kuvataan potilaiden kokemaa kivun 

kehitystä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeisenä aikana. Kuvioissa olevat numeeriset arvot kuvaavat 

kivun kokemusta (alhaisin arvo 1 ja korkein arvo 10). Kuvaile sanallisesti ja numeerisilla arvoilla 

potilaiden keskimääräisen kivun kehitystä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Kirjoita vastauksesi 

viivoitettuun tilaan ja vain viivoille. Tehtävän maksimipistemäärä 5,0 pistettä. 
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Tämä tila on varattu omia merkintöjäsi varten. Paperia ei saa irrottaa nipusta!  
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__________________________________________ 

Nimi        

__________________________________________ 

Henkilötunnus       

__________________________________________ 

Allekirjoitus       

 

 

Taulukko on kokeen tarkastajia varten 

 

Tehtävän numero Pistemäärä 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Yhteensä  

 
 
 

 

 


