
Nimi: _____________ _ Henkili::itunnus ___________ _ 

Kysymys 66. (Max. 7p.) 
Heikkila Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki. 2014, 9. uudistettu painos. Luvut 1-7 (s. 1-
115). Kirjoita vastauksesi annettuun tilaan. Tilan ulkopuolella olevaa tekstia ei arvioida. Muista 
merkita kaikkiin papereihin nimi ja henkili::itunnus. 

A. Mitta-asteikot. Nimea seuraavien muuttujien mitta-asteikot (1,0p.)

A.a. lka vuosina A4 suhde(luku)asteikko eli absoluuttinen asteikko 0,25p.

A.b. Syntymavuosi A2 valimatka eli intervalliasteikko 0,25p.

A.c. Syntymapaikkakunta Al luokittelu eli nominaaliasteikko 0,25p.

A.d. ltsearvioitu terveydentila raportoituna l=erinomainen, 2=varsin hyva, 3=hyva, 4=tyydyttava,

S=huono A3 jarjestys eli ordinaaliasteikko 0,25p. 

B. Likert-asteikko. Kuvaile lyhyesti (1,Sp.)

B.a. Mita Likert-asteikolla tarkoitetaan?

(Bl mielipidevaittamissa kaytetty, tavallisesti 4- tai 5-portainen asteikko, jossa 
vastausvaihtoehtoina kaksi aaripaata (samaa mielta-eri mielta), vastaaja valitsee asteikolta 
parhaiten omaa kasitysta vastaavan vaihtoehdon 0,25p.) 

B.b. Mitka nelja seikkaa on harkittava tarkoin kaytettaessa Likert-asteikkoa?

1. B2 montako arvoa asteikolle otetaan (4,5, 7 vain 9) 0,25p.

2. B3 miten eri arvot ilmoitetaan sanallisesti (melko vai jokseenkin erimielta) 0,25p.

3. B4 milla vaihtoehdolla aloitetaan (samaa mielta vai eri mielta) 0,25p.

4. BS miten asteikon keskikohta muotoillaan, EOS keskelle, viimeiseksi vai pois 0,25p.

B.c. Mika on Likert-asteikollisen muuttujan mitta-asteikko?

B6 jarjestysasteikollinen eli ordinaaliasteikollinen muuttuja 0,25p.) 

C. Selita seuraavat termit (O,Sp)

C.a. Perusjoukko

Cl tutkimuksen kohteena oleva joukko, josta tietoa halutaan 0,25p. 

C.b. Survey-tutkimus

C2 suunnitelmallinen kysely- tai haastattelututkimus, jossa aineisto kerataan tutkimuslomaketta 

apuna kayttaen 0,25p.) 
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Hoitotieteen paasykoe 17.5.2018 

67a. Mitka ovat Pietarisen esittamat eettiset vaatimukset tutkijoille? Nimea vaatimukset ja selita ne 

lyhyesti. (4,0p) 

1. Alyllisen kiinnostuksen vaatimus (0,25p) A

Tutkijan on oltava aidosti kiinnostunut uuden informaation hankkimisesta (0,25p) B

2. Tunnollisuuden vaatimus (0,25p) C

Tutkijan on paneuduttava tunnollisesti alaansa (0,25p) D, jotta hanen hankkimansa ja valittamansa

informaatio olisi niin luotettavaa kuin mahdollista (0,25p) E max. niiista 0,25p (D tai E}

3. Rehellisyyden vaatimus (0,25p) F

Tutkija ei saa syyllistya vilpin harjoittamiseen (0,25p) G

4. Vaaran eliminoiminen (0,25p) H

Sellaisesta tutkimuksesta tulee pidattaytya, joka voi tuottaa kohtuutonta vahinkoa (0,25p) i

5. lhmisarvon kunnioittaminen (0,25p) J

Tutkimuksen tekeminen ei saa loukata ihmisarvoa yleisesti (0,25p) K eika kenenkaan ihmisen tai

ihmisryhman moraalista arvoa (0,25) L max. niiista 0,25p (K tai L)

6. Sosiaalisen vastuun vaatimus (0,25p) M

Tutkijan tulee osaltaa vaikuttaa siihen, etta tutkimustietoa kaytetaan eettisten vaatimusten

mukaisesti (0,25p) N

7. Ammatinharjoituksen edistaminen (0,25p) O

Tutkijan tulee toimia tavalla, joka edistaa tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia (0,25p) P

8. Kollegiaalinen arvostus (0,25p) Q

Tutkijoiden tu lee suhtautua toisiinsa arvostavasti, ei vahattelevasti (0,25p) R





Kysymys 68 (max 7 pistetta) 

Hoitotiede-lehti 2014 (26(3} 

Mallivastaus 

** 

68a. Maki, Astedt-Kurki, Roos & Kylma (2014} kuvaavat artikkelissaan lahiesimiesten keinoja 
vahvistaa hoitajan toivoa psykiatrisessa hoitotyossa. Nimea nelja kriteeria, joiden avulla 
artikkelissa on arvioitu laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. (2,0p.) 

Vasta us: 

Ei hyvaksyta kuvailevia selityksia, kriteerien nimet on mainittava. 

1. Uskottavuus 0,5

2. Siirrettavyys 0,5

3. Varmuus 0,5 Hyvaksytaan refleksiivisyys

4. Vahvistettavuus 0,5

68b. Koivusalo, Joronen & Koivula (2014) kuvasivat artikkelissaan hoitotyon opettajaopiskelijoiden 
ammatti-identiteettia hoitotieteen pedagogisissa opinnoissa. Mainitse induktiivisen 
sisallonanalyysin vaiheet, joiden avulla oheisessa kuviossa esitettyyn tulokseen on paasty, alkaen 
siita kun aineisto on keratty, paattyen siihen kun analyysi on valmis. (5,0p.) 

Vastaus: 

1. Yleiskuvan hahmottaminen 0,5

Hyvaksytaan "aineiston lukeminen /api''

2. Alkuperaisilmausten poimiminen tekstista 0,5

a. Alkuperaisilmaukset vastaavat tutkimuskysymykseen +0,25
3. Pelkistaminen 0,5

Hyvaksytaan, ettei pelkistysta juuri tarvinnut tehda, koska paivakirjat olivat paaosin tiivista

kirjal/ista ilmaisua

4. Pelkistysten koodaaminen 0,5

a. Pelkistyksen asiayhteys aineistoon voidaan tarkistaa TAI tiedonantajan tarkoituksen
oikein ymmartamisen varmistaminen +0,25

5. Ryhmittely 0,5

a. Sisallollisesti yhteen kuuluvien asioiden kokoaminen +0,25
b. Analyysin edetessa ryhmittelya jouduttiin muuttamaan +0,25

6. Ryhmien nimeaminen 0,5

Hyvaksytaan ala- ja ylaluokkien muodostaminen/nimeaminen

a. Ryhman nimi kattaa kaikki ryhmaan kuuluvat pelkistykset +0,25
7. Abstrahointi TAI eri luokkien erilainen abstraktion taso 0,5

a. Opettaja-opiskelijoiden ammatti-identiteetin kasitteellinen kuvaaminen +0,25


