
Tampereen yliopisto 
Terveystieteiden yksikkö 
Hoitotieteen valintakoe 17.5.2016 
 
Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja 
henkilötunnuksesi. Paperit joista puuttuu nimi tai henkilötunnus jätetään arvioimatta. 
 
Jätä vastauspapereihin kahden ruudun levyiset marginaalit molemmin puolin. Maksimipistemäärä 
on 20 pistettä.  
 
Vastauksia arvioitaessa tarkastellaan 

a. vastauksen ja kirjan/aineiston sisällön vastaavuutta 
b. aiheen sisäistynyttä käsittelytapaa 
c. vastauksen loogista rakennetta ja oikeakielisyyttä 

 
Kysymys 66. (max 7 pistettä) 
Heikkilä T. Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 2014, 9. uudistettu painos. Luvut 1-7. 
Katso erillinen kysymyspaperi ja vastaa siihen.  
 
Kysymys 67. (max 6 pistettä)  
Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro, Helsinki. 
2013, 3. uudistettu painos. Luvut 1-2 (s. 1-82) ja 5-6 (s. 211–249). 
Kirjoita vastauksesi konseptille. 

a.) Nimeä Pietarisen esittämät eettiset vaatimukset tutkijoille.  
b.) Määrittele lyhyesti mitä kukin vaatimus tarkoittaa.  
c.) Anna lisäksi kahdesta Pietarisen esittämästä eettisestä vaatimuksesta hoitotieteen tut-

kimusalaan liittyvä esimerkki, josta ilmenee miten tutkija voi varmistaa kriteerin toteu-
tumisen. 

 
Kysymys 68. (max 7 pistettä) 

Hoitotiede-lehti 2014: 26(3).  

Koivusalo, Joronen ja Koivula (2014) ovat kuvanneet artikkelissaan tutkimuksen hoitotyön opetta-
jaopiskelijoiden ammatti-identiteetistä hoitotieteen pedagogisissa opinnoissa, ja Mäki, Åstedt-
Kurki, Roos ja Kylmä (2014) ovat tutkineet lähiesimiestä hoitajan toivon vahvistajana psykiatrisessa 
hoitotyössä. Molemmissa tutkimuksissa analysointimenetelmänä on käytetty induktiivista sisäl-
lönanalyysia.  

Kuvaa edellä mainittujen artikkeleiden pohjalta, mutta yleisellä tasolla (artikkeleiden tutkimusai-
heita ei tarvitse kuvata):   

1. Millaiseen tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimuskysymykseen induktiivista sisällönanalyy-
sia voidaan käyttää? Anna myös oma esimerkki tarkoituksesta ja kysymyksestä. 

2. Millaisia aineistoja induktiivisella sisällönanalyysilla voidaan analysoida? 
a. Millaisia aineistojen tulisi olla? 
b. Anna esimerkki kolmesta erilaisesta aineistotyypistä. 

3. Kuvaa induktiivisen sisällönanalyysin vaiheet alkaen siitä, kun aineisto on kerätty päättyen 
siihen, kun analyysi on valmis. 

Kirjoita vastauksesi konseptille. 
  



Kysymys 66. 

 

Heikkilä T. Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 2014, 9. uudistettu painos. Luvut 1-7. 

Kirjoita vastauksesi kysymyskohtien alle sille varattuun tilaan. Jätä vähintään 1 cm:n marginaalit. 

HUOM. Tässä kysymyspaperissa on kolme sivua. 
 

1. Haluat tutkia Suomessa asuvien yläkouluikäisten nuorten harrastusten määrää. (0,75p) 
 

a) Mikä on tutkimuksesi perusjoukko? 
 

 
b) Otantamenetelmänä käytät systemaattista otantaa. Kuvaile lyhyesti, miten toteutat sen.  
 

 

 

 

2. Mikä on seuraavien muuttujien mitta-asteikko? (1,0p)  
 

a) Ikä vuosina 
 

b) Sukupuoli raportoituna: 1=nainen, 2=mies  
 

c) Syntymävuosi  
 

d) Liikunnan harrastamisen useus raportoituna: 1=harvemmin kuin kerran viikossa, 2=1-3x vii-
kossa, 3=vähintään 4x viikossa 

 
 

3. Kuvaile lyhyesti (2,25p)  
 

a) Mitä tarkoitetaan Likertin asteikolla? 

 
 

 

b) Mikä on Likert-asteikollisen muuttujan mitta-asteikko? 

 

c) Mitkä kaikki sijainti- ja hajontaluvut soveltuvat Likert-asteikollisen muuttujan kuvailuun? 

 
 

 

d) Anna esimerkki muuttujasta, jossa on Likert-asteikko. Kuvaa kysymys ja sanalliset vastausvaih-

toehdot. 

 

  



 

4. Kuviossa 1. on kuvattu suomalaisten keskimääräiset ansiotulot (2,0p) 

(Huom. Aineisto ja kuvio ovat kuvitteellisia) 

 
Kuvio 1. Suomalaisten ansiotulot euroa/kk 
 

 

a) Mitä keskilukuja a, b ja c kuviossa tarkoittavat?  

 

 

 

 

b) Määrittele lyhyesti, mitä nämä keskiluvut tarkoittavat. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Mikä keskiluku oheisen kuvion mukaan luotettavimmin kuvaa suomalaisten keskimääräisiä an-

siotuloja ja miksi?  

 

 

 



 

5. Alla on kuvitteellinen kuvio 2. (1,0p) 

(Ahdistuneisuusmittari: 2=vähäinen ahdistus – 10=maksimaalinen ahdistus)  

  

Kuvio 2.  

 

a) Mitä asiaa kuviossa 2 on tarkasteltu? 

 

 

 

 

b) Millaista korrelaatiota kuvio 2 esittää? 

 

 

 

c) Kuvaile, mitä kuvion 2 tulos tarkoittaa sisällöllisesti. 

 
 

 


