Esivalintakoe
Pisteytys kokeen osalle 'Ennakkomateriaali'
1. Mihin korkeakoulutuksen työelämätaitojen kehittämisen malliin seuraava
väite liittyy? Työelämäyhteistyö kuuluu tietyille työntekijöille, ja opetus ja
ohjaus toimivat toisistaan erillisinä.
-0.3 integratiivinen malli
-0.3
1

verkostoituneen kulttuurin malli
spesialistimalli

-0.3

ei mikään edellä mainituista malleista

-0.3

Ei vastausta

2. Mikä seuraavista toteamuksista ei liity käyttäjälähtöisyyteen?
-0.3 Tavoitteena voi olla uusien tarpeiden luominen käyttäjälle.
-0.3

Yhteistoiminnassa kuluttaja on välillä kehittäjän roolissa.

-0.3

Relevantti tieto voi olla palvelun käyttäjällä.

1
-0.3

Palvelun käyttäjällä on sama relevantti tieto ja taito kuin kehittäjällä.
Ei vastausta

3. Mihin korkeakoulutuksen työelämätaitojen kehittämisen malliin seuraava
väite liittyy? Työelämätaitojen kehittäminen on opettajan työskentelyä
koulutuksen ja työelämän rajapinnalla.
-0.3 integratiivinen malli
-0.3
1

spesialistimalli
verkostoituneen kulttuurin malli

-0.3

ei mikään edellä mainituista malleista

-0.3

Ei vastausta

4. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön projektissa määriteltiin
jokaiselle kansalaiselle keskeisiä kompetensseja. Mikä seuraavista
vaihtoehdoista kuvaa projektin esille nostamia kansalaistaitoja?
-0.3 vuorovaikuttaminen eurooppalaisessa viitekehyksessä sekä kielellisten
ja symbolisten välineiden tehokas käyttö
-0.3

toimiminen autonomisesti sekä yksilön symbolisten ja tekstuaalisten
merkitysten käyttö vuorovaikutuksessa

-0.3

vuorovaikutus erilaisissa ryhmissä ja symbolisten välineiden käyttö
autonomisen teknologian avulla

1
-0.3

kielellisten välineiden vuorovaikutuksellinen käyttö, itsenäinen
toimiminen sekä tekstuaalisten välineiden vuorovaikutuksellinen käyttö
Ei vastausta

5. Mihin korkeakoulutuksen työelämätaitojen kehittämisen malliin seuraava
väite liittyy? Opetustilanteessa opettaja ja opiskelija reﬂektoivat yhdessä,
vaikka opettajalla on aiheesta enemmän kokemusta.
-0.3 integratiivinen malli
1

verkostoituneen kulttuurin malli

-0.3

spesialistimalli

-0.3

ei mikään edellä mainituista malleista

-0.3

Ei vastausta

6. Mihin korkeakoulutuksen työelämätaitojen kehittämisen malliin seuraava
väite liittyy? Työelämätaitojen kehittämisessä verkostoituminen ei ole
tärkeää.
-0.3

integratiivinen malli

-0.3

verkostoituneen kulttuurin malli

-0.3

spesialistimalli

1
-0.3

ei mikään edellä mainituista malleista
Ei vastausta

7. Työelämätaitojen kehittämisessä koulutusalasta riippumattomia yhteisiä
tekijöitä olivat mm.
koulutuksen suunnittelu huomioiden työelämän kehittymiseen liittyvät
1
asiat sekä kyky nähdä reﬂektiivisyyden oppimisen merkitys
-0.3

reﬂektiivisyyden merkityksen ymmärtäminen ja työelämäsuhteiden
hoitamisen tapa

koulutusalojen tiedonmuodostuksen tekijät ja kyky nähdä
reﬂektiivisyyden merkitys oppimisessa ja työelämäsuhteiden
hoitamisessa
-0.3

-0.3

työelämäsuhteiden hoitaminen ja koulutuksen suunnittelu työelämän
kehittymiseen liittyvien asioiden avulla.

-0.3

Ei vastausta

8. Mikä seuraavista ei kuulu onnistuneen hankkeen tuntomerkkeihin?
-0.3 Työelämä toimii hankkeessa kehittävässä roolissa.
-0.3

Opetussuunnitelma kehittyy yhdessä kumppaneiden kanssa.

1

Opiskelija ja työelämäkumppani ovat itseohjautuvia ja pysyvät omissa
rooleissaan.

-0.3

Työelämän, opiskelijan ja opettajan rytmien yhteensovittamisen haaste
on tunnistettu.

-0.3

Ei vastausta

9. Mihin korkeakoulutuksen työelämätaitojen kehittämisen malliin seuraava
väite liittyy? Itsesäätelytietojen ja -taitojen osuutta ei ole tunnistettu.
-0.3 integratiivinen malli
-0.3

verkostoituneen kulttuurin malli

-0.3

spesialistimalli

1
-0.3

ei mikään edellä mainituista malleista
Ei vastausta

10. Mihin teoriaan tai teoriaan perustuvaan malliin seuraava väittämä
liittyy? Aikomusta käyttäytymisen muutokseen selittävät yksilön omat
käyttäytymissäännöt.
-0.3 itsesäätelyteoriat
-0.3

kognitiivis-behavioraalinen terapia

-0.3

tavoitteellisen toiminnan malli

1
-0.3

perustellun toiminnan teoria
Ei vastausta

11. Vaihemallien toimivuudesta saataisiin näyttöä esimerkiksi sellaisella
tutkimusasetelmalla, jossa
-0.3 kussakin vaiheessa olevalle yksilölle annettaisiin hänen oman
vaiheensa mukainen interventio
-0.3
1

interventio suunniteltaisiin yksilöllisesti sen mukaan, missä mallin
mukaisessa vaiheessa yksilö sillä hetkellä on
osa harkintavaiheessa olevista yksilöistä saisi valmisteluvaiheen
mukaisen intervention ja osa harkintavaiheen mukaisen intervention

-0.3

osa harkintavaiheessa olevista yksilöistä saisi valmisteluvaiheen
mukaisen intervention ja osa toimintavaiheen intervention.

-0.3

Ei vastausta

12. Pystyvyyden tunteella tarkoitetaan sitä, että
-0.3 ihminen on sinnikäs ja asennoituu myönteisesti muutokseen ja
repsahduksiin
-0.3
1

ihminen pystyy lisäämään muiden luottamusta muutoksen tekemiseen
ihminen luottaa siihen, että hänellä on kyky tehdä muutoksia

-0.3

ihminen luottaa ohjaajaan ja hänen kykyynsä auttaa vastoinkäymisissä.

-0.3

Ei vastausta

13. Mihin teoriaan tai teoriaan perustuvaan malliin seuraava väittämä
liittyy? Käyttäytymisen muuttamisen hyötyjä ja haittoja punnitaan.
-0.3 sosiaalis-kognitiivinen teoria
1

muutosvaihemalli

-0.3

kognitiivis-behavioraalinen terapia

-0.3

suunnitellun käyttäytymisen teoria

-0.3

Ei vastausta

14. Vaihemallien hyödyllisyyttä on kritisoitu sillä perusteella, että
erilaisten vaiheiden olemassaolosta ei ole tarpeeksi tutkimusnäyttöä
1
-0.3

malleihin perustuvat interventiot tuottavat ristiriitaisia tuloksia

-0.3

vaihesiirtymien determinantit eroavat toisistaan liian paljon

-0.3

vaihesiirtymien determinantit ovat tutkimusnäytön mukaan liian erilaisia
keskenään.

-0.3

Ei vastausta

15. Mihin teoriaan tai teoriaan perustuvaan malliin seuraava väittämä
liittyy? Pohditaan niitä tilanteita, joissa aiemmin on onnistuttu.
sosiaaliskognitiivinen teoria
1
-0.3

terveysuskomusmalli

-0.3

perustellun toiminnan teoria

-0.3

kognitiivis-behavioraalinen terapia

-0.3

Ei vastausta

16. Kun henkilö pohtii tupakoinnin lopettamista, hän on transteoreettisen
mallin mukaan
harkintavaiheessa
1
-0.3

toimintavaiheessa

-0.3

valmisteluvaiheessa

-0.3

esiharkintavaiheessa.

-0.3

Ei vastausta

17. Teoriat ovat tärkeitä, kun suunnitellaan käyttäytymisen muutosta, koska
niiden avulla voidaan
-0.3 rajoittaa determinanttien määrää interventiotekniikoissa
-0.3

tunnistaa käyttäytymistä ja valita ympäristöjä

-0.3

saada tutkimusnäyttöä interventiotekniikoista

1
-0.3

valita toimivia interventiotekniikoita edistämään muutosta.
Ei vastausta

18. Kontrolliteorian mukaan, mitä suurempi ero yksilön tavoitteen ja hänen
arvioimansa sen hetkisen tilan välillä on,
-0.3 sitä pienemmällä todennäköisyydellä yksilön toiminta muuttuu
tavoitteellisemmaksi
-0.3

sitä suuremmalla todennäköisyydellä yksilön toiminta muuttuu
kontrolloidummaksi

-0.3

sitä suuremmalla todennäköisyydellä yksilön toiminta johtaa oikeaan
arvioon tavoitteesta

1
-0.3

sitä suuremmalla todennäköisyydellä yksilö suuntaa toimintaansa
tavoitetta kohti.
Ei vastausta

19. Miksi terveyskäyttäytyminen on tarjonnut hyvän alustan
käyttäytymisteorioiden testaamiselle?
-0.3 Voidaan tutkia tunteita ja motiiveja.
1

Voidaan käyttää objektiivisia mittareita.

-0.3

Mittausvirheet ovat pieniä itseraportoinnissa.

-0.3

On voitu testata käyttäytymisen selitysmalleja.

-0.3

Ei vastausta

20. Transteoreettinen malli eroaa terveyskäyttäytymisen prosessimallista
siten, että
-0.3 transteoreettista mallia voidaan käyttää myös ilman tietoa
muutosvaiheesta
1

terveyskäyttäytymisen prosessimallia voidaan käyttää myös ilman tietoa
muutosvaiheesta

-0.3

vain transteoreettisessa mallissa huomioidaan ylläpitovaiheessa
tapahtuvat repsahdukset

-0.3

vain terveyskäyttäytymisen prosessimallissa huomioidaan
ylläpitovaiheessa tapahtuvat repsahdukset.

-0.3

Ei vastausta

21. Mihin teoriaan tai teoriaan perustuvaan malliin seuraava väittämä
liittyy? Keskeistä on oppia erittelemään omia haitallisia käytäntöjään.
-0.3 suunnitellun toiminnan teoria
-0.3

operantti teoria

-0.3

sosiaalis-kognitiivinen teoria

1
-0.3

kognitiivis-behavioraalinen terapia
Ei vastausta

22. Suunnitellun toiminnan teoria on
-0.3 selittävä teoria, koska siinä selitetään niitä tapoja, joilla
kohdemuuttujaan kannattaisi vaikuttaa
1

selittävä teoria, koska siinä ei kuvata millä tavalla kohdemuuttujaan
kannattaisi vaikuttaa

-0.3

muutosteoria, koska siinä ei kuvata millä tavalla kohdemuuttujaan
kannattaisi vaikuttaa

-0.3

muutosteoria, koska siinä selitetään miksi kohdemuuttuja on muuttunut.

-0.3

Ei vastausta

23. Mihin teoriaan tai teoriaan perustuvaan malliin seuraava väittämä
liittyy? Riskitilanteita suunnitellaan etukäteen.
-0.3 tavoitteellisen toiminnan malli
1

itsesäätelyteoriat

-0.3

suunnitellun toiminnan teoria

-0.3

sosiaalis-kognitiivinen teoria

-0.3

Ei vastausta

24. Mikä seuraavista lastenhoitoon käytettyyn aikaan liittyvistä väittämistä
on oikein? Lastenhoitoon käyttävät
-0.3 enemmän aikaa ylemmät toimihenkilöt kuin työntekijät
-0.3
1
-0.3
-0.3
-0.3

eniten aikaa työntekijät ja vähiten yrittäjät
vähemmän aikaa alemmat toimihenkilöt kuin työntekijät
enemmän aikaa maatalousyrittäjät kuin yrittäjät
enemmän aikaa alemmat toimihenkilöt kuin maatalousyrittäjät.
Ei vastausta

25. "Uudella isyydellä" tarkoitetaan, että
isä ottaa osaa äidin kanssa tasapuolisesti lastenhoitoon ja kodinhoitoon
1
-0.3

isä ottaa vanhempainvapaalla enemmän vastuuta kodinhoidosta ja
lastenhoidosta kuin äiti

-0.3

isä ottaa aktiivisemmin osaa lastenhoitoon, kun perheessä on yksi lapsi

-0.3

isä pyrkii aktiivisesti muuttamaan rooliaan lapsensa tarpeita
vastaavaksi

-0.3

isä käyttää enemmän aikaa lastenhoitoon, koska ei halua kokea

-0.3

Ei vastausta

olevansa huono isä.

26. Tutkimukseen osallistuneilta isiltä kysyttiin, olivatko he aikapulan
vuoksi joutuneet luopumaan asioista, joita he olisivat tehneet mielellään.
Kävi ilmi, että
-0.3 aikapula vaivasi isiä 1990-luvulla enemmän kuin 2000-luvulla
-0.3

isien kokema aikapula tuli ensimmäisen kerran esille 1990-luvulla

-0.3

isien kokema aikapula väheni, mitä vähemmän isät osallistuivat lasten
hoitoon

vuosina 1999-2000 haastelluista pienten lasten perheiden isistä kolme
neljästä isästä ilmoitti kärsivänsä enemmän aikapulasta kuin he olivat
kertoneet haastattelussa vuosina 1987-1988
-0.3

1
-0.3

vuosina 1987-1988 kerätyssä aineistossa esiintyi vähemmän isien
kokemaa aikapulaa kuin vuosina 1999-2000 kerätyssä aineistossa.
Ei vastausta

27. Äiti hoiti lastaan tai lapsiaan (nuorin lapsista noin kaksivuotias) kotona
kokopäiväisesti todennäköisemmin silloin, kun
äidillä ei ollut lapsen syntyessä työsuhdetta, hän ei ollut työssä ennen
1
lapsen syntymää ja hän ei ollut korkeasti koulutettu
-0.3

äidille kotihoito oli vaihtoehto työttömyydelle, perheessä oli korkeintaan
yksi alle kolmevuotias lapsi ja äiti ei ollut yksinhuoltaja

-0.3

puolison ansiotulot riittivät perheen elinkustannuksiin

-0.3

työelämän tarjolla olevat mahdollisuudet eivät houkutelleet äitejä

-0.3

lapsen hoitaminen kotona tarjosi mahdollisuuden äidille opiskella.

-0.3

Ei vastausta

28. Miten selitetään sitä, että perheessä sekä miehet että naiset haluavat
välttää kotitöiden tekemistä?
-0.3 Perinteinen isän malli aiheuttaa perheessä tilanteita, joissa kotitöiden
tekemistä haluaa välttää perheessä sekä miehet että naiset.
1

Resurssiteorian pohjalta voidaan kotitöitä tarkastella töinä, joiden
tekemistä haluavat välttää perheessä sekä miehet että naiset.

Hoivaihanteen mukaan, vaikka äiti on kotona ja hoitaa lasta/lapsiaan
kotona, perheessä syntyy tilanteita, joissa kotitöiden tekemistä haluaa
välttää perheessä sekä miehet että naiset.
-0.3

Puolisot ovat joutuneet lisäämään työhön käytettyä aikaa, jolloin on
todennäköistä, että kotitöiden tekemistä haluaa välttää perheessä sekä
miehet että naiset.
-0.3

Ajankäyttötutkimusten perusteella miehet ovat vähentäneet kotitöihin
osallistumista, jonka seurauksena kotitöiden tekemistä haluaa välttää
perheessä yhä useammin sekä miehet että naiset.
-0.3

-0.3

Ei vastausta

29. Artikkeleissa "Isien ajankäytöstä: uuden isyyden esiinmarssi" ja
"Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten käsityksiä
kotitöiden jakaantumisesta perheessään" kuvatuissa tutkimuksissa on
yhteistä se, että
-0.3 molemmissa tutkittiin vain samassa kotitaloudessa eläviä henkilöitä
-0.3

molemmissa käytettiin kyselylomakkeella kerättyä aineistoa

-0.3

molempien tutkimusten aineisto perustuu 90-luvulla kerättyyn
aineistoon

1
-0.3

molemmissa tutkittiin isien kokemuksia ajankäytöstä.
Ei vastausta

30. Artikkeleissa "Isien ajankäytöstä: uuden isyyden esiinmarssi" ja "Äidit
kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja hoivaihanteet"
kuvatuissa tutkimuksissa on yhteistä se, että
-0.3 tutkittiin vanhempainrahaa saaneita äitejä ja isiä
-0.3

molempien aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla

-0.3

molempien tutkimusten aineisto on alle kymmenen vuotta vanha

1
-0.3

tutkittiin kotitalouksia, joissa oli alaikäisiä lapsia.
Ei vastausta

31. Työnjaon kokivat epätasapainoisena muita miehiä useammin miehet,
jotka olivat korkeimmin koulutettuja.
Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
1
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

32. Akateemisesti koulutetuista äideistä 75 prosenttia oli työssä
nuorimman lapsen ollessa parivuotias.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

1

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

1

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

33. Ammattikoulun suorittaneet naiset pitivät kotitöiden työnjakoa
vähemmän tasapainoisena, kuin ammattikoulua korkeammin
kouluttautuneet naiset.
Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
1
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

34. Lasta kotona hoiti useammin enintään ammattikoulun suorittaneet tai
ilman ammatillista koulutusta olevat äidit, kuin ammattikoulua
korkeamman koulutuksen saaneet äidit.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3
1

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi
Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

35. Mitä korkeampi isän koulutus oli, sitä harvemmin isällä oli aikaa lasten
kanssa yhdessä oloon.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

1
-0.3

Ei mikään.
Ei vastausta

36. Isän iällä ei ollut suurta vaikutusta siihen, kuinka paljon isä käytti aikaa
lasten kanssa yhdessä oloon.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
1

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

37. Isän tuloilla oli vaikutusta siihen, kuinka paljon isä käytti aikaa
lastenhoitoon.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

1
-0.3

Ei mikään.
Ei vastausta

38. 1990-luvulla molempien vanhempien ansiotyöhön käyttämä aika kasvoi
pienten lasten perheissä.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
1

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

39. Kaiken ikäisten lasten perheissä haluttiin käyttää enemmän aikaa
seurustelemiseen kuin lasten hoitoon.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi

-0.3

Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

1
-0.3

Ei mikään.
Ei vastausta

40. Äitien suosituin syy lapsen kotihoitoon oli äitien halu viettää enemmän
aikaa lapsen kanssa.
-0.3 Miettinen: Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten
käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään
-0.3
1

Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi
Närvi: Äidit kotona ja työssä - perhevapaavalinnat, työtilanteet ja
hoivaihanteet

-0.3

Ei mikään.

-0.3

Ei vastausta

