Tehtävä 1.
Vastaa väittämiin Aineiston A perusteella. Oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä (+0,5 p). Väärästä vastauksesta
menettää 0,25 pistettä (-0,25 p). Tyhjästä vastauksesta ei menetä pisteitä. Tehtävän maksimipistemäärä on 5 pistettä.
1. Tilastojen mukaan, yli 80-vuotiaat miehet pitävät useammin yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin kuin
samanikäiset naiset.
a. Kyllä
b. Ei
2. Alle 40-vuotiaat miehet osallistuvat aktiivisemmin uskonnollisin tapahtumiin kuin samanikäiset naiset. Iän
karttuessa naiset osallistuvat kuitenkin uskonnollisiin tapahtumiin miehiä aktiivisemmin.
a. Kyllä
b. Ei
3. Naisten elämänlaatu on miehiä parempi kaikissa ikäluokissa, mutta heidän koettu tyytyväisyytensä
taloudelliseen tilanteeseen on alhaisempi.
a. Kyllä
b. Ei
4. 50–59-vuotiaat miehet harrastavat liikuntaa vähemmän kuin saman ikäiset naiset, samanaikaisesti he
kokevat myös vähemmän selkä- ja niskakipuja.
a. Kyllä
b. Ei
5. Yli 60-vuotiaat naiset tekevät enemmän käsitöitä kuin heitä nuoremmat naiset. Ehkä juuri tämän vuoksi yli
60-vuotiaat naiset kärsivät nuorempia naisia enemmän niin selkä-, niska- ja olkapääkivuista.
a. Kyllä
b. Ei
6. Alle 40-vuotiaat naiset ovat vähemmän tyytyväisiä elämänsä saavutuksiin kuin samanikäiset miehet, myös
heidän tyytyväisyytensä perhe-elämään on alhaisempi kuin samanikäisillä miehillä.
a. Kyllä
b. Ei
7. Hyvä taloudellinen tilanne on tärkeä harrastustoimintaan osallistumisen mahdollistaja. 40–49 vuotiaat
miehet ovat tyytyväisempiä taloudelliseen tilanteeseensa kuin samanikäiset naiset. Ehkä juuri siksi he
käyvät useammin urheilutapahtumissa, elokuvissa, taidenäyttelyissä ja/tai teatterissa.
a. Kyllä
b. Ei
8. Alhaisempi luottamus vastavuoroisuuteen 60–69-vuotiailla miehillä kuin samanikäisillä naisilla saattaa olla
yksi syy siihen, miksi 60–69-vuotiaat miehet ovat useammin ilman läheisiä ystäviä, sosiaalisesti vähemmän
aktiivisia kerho- ja yhdistystoiminnassa ja heidän oma arvionsa elämänlaadustaan on alhaisempi kuin
samanikäisillä naisilla.
a. Kyllä
b. Ei
9. Miehet ovat liikunnallisesti aktiivisempia kaikissa ikäluokissa kuin naiset, ehkä juuri siksi heillä on
vähemmän kävelyvaikeuksia kuin naisilla.
a. Kyllä
b. Ei
10. Ajatus siitä, että raha ei tee ketään onnelliseksi voisi pitää paikkansa. Tilastojen mukaan miehet ovat alle
40-vuotiaina 30–39-vuotiaita naisia tyytyväisempiä taloudelliseen tilanteeseensa, silti he arvioivat oman
elämänlaatunsa harvemmin hyväksi ja tuntevat itsensä useammin yksinäisiksi kuin samanikäiset naiset.
a. Kyllä
b. Ei

Tehtävä 2.
Vastaa tehtävään Aineiston B perusteella.
Laajassa 32 australialaista sairaalaa kattavassa tutkimuksessa arvioitiin organisaatiotason
laadunhallintajärjestelmiä. Tutkimusaineisto jaettiin neljään ryhmään: Myocardian Infraction (AMI), Hip
Fracture, Stroke Treatment ja Emergency Department. Aineisto B sisältää ryhmät, mitatut
organisaatiotason ja osastotason muuttujien yhteydet.
Merkitse alla olevaan kuvioon viivoilla tilastollisesti merkitsevät yhteydet. Oikein merkitystä yhteydestä
saa 0,5 pistettä (+0,5 p). Virheellisestä yhteydestä menettää 0,5 pistettä (-0,5 p). Tehtävän
maksimipistemäärä on 6 pistettä.

Tehtävä 3.
Tehtävään vastataan hyödyntäen Aineistoa C. Aineistossa kuvataan käsiteanalyysia perhekeskeisestä
hoidosta. Käsiteanalyysissä käytettiin Walkerin ja Avantin menetelmää, johon kuuluu mm. käsitteen
ennakkoehtojen (antecedents), käsitteen ominaispiirteiden (characteristics) ja käsitteen seurausten
(consequences) tunnistaminen. Täytä taulukkoon sairaalassa hoidettavan lapsipotilaan perhekeskeisen
hoitotyö -käsitteen ennakkoehdot, ominaispiirteet ja seuraukset Aineisto C:n pohjalta merkitsemällä oikeaa
vaihtoehtoa vastaava kirjain alla olevasta listasta oikeaan sarakkeeseen (yksin kirjain/ruutu). Huomioi,
että listassa voi olla myös ylimääräisiä vaihtoehtoja. Oikeasta valinnasta saa 0,5 pistettä (+0,5 p). Väärästä
valinnasta menettää 0,25 pistettä (-0,25 p). Tehtävän maksimipistemäärä on 9 pistettä.
C, E, K ja V ovat ylimääräisiä.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Perheen ainutlaatuisuuden huomioiminen
Perheen läsnäoloa ja osallistumista mahdollistava ympäristö
Perheen sopeutumisen vahvistuminen
Yksilöllinen hoito
Kriisituen antaminen perheelle
Tuki perheen jäsenille
Riittävä aika kommunikaatioon
Perheen osallistuminen hoitoon ja siihen kannustaminen
Avoin ja rehellinen kommunikaatio
Perheen läsnäolo
Lyhentynyt hoitoaika
Perheen halukkuus osallistua
Perheen lisääntynyt luottamus hoitoon
Perheen voimaantuminen
Terveyspalvelujen tarjoajan ja perheen jäsenten välinen kumppanuus
Kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen
Tyytyväisyyden lisääntyminen
Hoitajan osaaminen ja halukkuus perhekeskeiseen hoitotyöhön
Hoitajan ja perheen välinen optimaalinen kommunikaatio
Halukkuus vastuunjakoon
Kaikkien osapuolten rohkaiseminen kommunikaatioon
Alhaisemmat kustannukset

Käsitteen ennakkoehdot
1. J
2. L
3. R
4. T
5. G
6. I
7.B

Käsitteen ominaispiirteet
1. O
2. P
3. A
4. H
5. F
6. U
7.

Käsitteen seuraukset
1. N
2. M
3. Q
4. S
5. D
6.
7.

