Esivalintakoe
Pisteytys kokeen osalle 'Ennakkomateriaali'
1. Bymanin ym. artikkelissa kerrotaan suomalaistutkimuksesta, jonka
mukaan kyky muodostaa kattava hakulauseke oli
-0.3 kadonnut kaikilta tutkimukseen osallistuneista.
-0.3 miltei kaikilla tutkimukseen osallistuneilla.
-0.3 muutamalla prosentilla tutkimukseen osallistuneista.
noin prosentilla tutkimukseen osallistuneista.
1
-0.3 Ei vastausta
2. Digitaaliseksi teknologiaksi voidaan Bymanin ym. artikkelin mukaan
kutsua
-0.3 nopeaa kehitystä, joka on tapahtunut teknologisten kokonaisuuksien
kehityksen seurauksena.
-0.3 kehityskokonaisuutta, joka on syntynyt teknologisten ja elektronisten
palvelujen pohjalle.
digitaalisen elektroniikan mahdollistamaa teknologista kokonaisuutta,
1
joka on syntynyt nopean kehityksen seurauksena.
-0.3 nopean kehityksen mahdollistamaa teknologista kokonaisuutta, joka on
syntynyt internetin aikakaudella.
-0.3 Ei vastausta
3. Bymanin ym. artikkelin mukaan digitalisaatiota tarkastellaan poliittisissa
asiakirjoissa lähtökohtaisesti
-0.3 taloudellisen kasvun ja hallitusohjelman näkökulmista.
-0.3 hallitusohjelman ja tuottavuuden näkökulmista.
-0.3 painopistealueiden ja taloudellisen kasvun näkökulmista.
tuottavuuden ja taloudellisen kasvun näkökulmista.
1
-0.3 Ei vastausta

4. Mihin taitoon Binkley ja hänen kollegansa sisällyttävät
tiedonhankintataidot Bymanin ym. artikkelin mukaan?
-0.3 kansalaistaitoihin
teknologian käyttötaitoon
1
-0.3 työskentelytaitoihin
-0.3 ajattelutaitoihin
-0.3 Ei vastausta
5. Bymanin ym. artikkelin mukaan melkein puolet nuorista
-0.3 käyttää internetiä päivittäin.
-0.3 käyttää internetiä asioiden hoitoon ja median seuraamiseen.
-0.3 lataa internetistä kuvia ja videoita.
lataa itse tekemäänsä sisältöä internetiin.
1
-0.3 Ei vastausta
6. Mediakonvergenssilla tarkoitetaan Bymanin ym. artikkelissa
-0.3 mobiiliteknologioiden nopeaa yleistymistä sekä niiden
monimutkaistumista.
-0.3 mediakentän saavutettavuuden nopeaa parantumista.
mediakentän toimijoiden ja elementtien uudenlaista kietoutumista
1
toisiinsa.
-0.3 mediakulttuurin tuottamista teknologian avulla pikkulapsille ja nuorille.
-0.3 Ei vastausta
7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää Bymanin ym. tutkimustulosten
mukaan paikkansa?
Nuoret pitivät kaikkein tärkeimpinä taitoina kielitaitoa ja sosiaalisia
1
taitoja.
-0.3 Tietotekniikka ja digitaaliset taidot olivat nuorten mielestä kymmenen
tärkeimmän taidon joukossa.
-0.3 Kansainvälisyys oli nuorten mielestä kymmenen tärkeimmän taidon
joukossa.
-0.3 Nuoret pitivät kaikkein tärkeimpinä taitoina päätöksentekokykyä ja
ongelmanratkaisukykyä.
-0.3 Ei vastausta

8. Mm. minkä taidon/taitojen tärkeänä pitämisen alueellisia eroja Bymanin
ym. tutkimuksessa tarkasteltiin?
-0.3 tietoturvataitojen
mediataitojen
1
-0.3 kielitaidon
-0.3 sosiaalisten taitojen
-0.3 Ei vastausta
9. Absetzin & Hankosen artikkelin mukaan yksilöllä tulee käyttäytymisen
toteutumiseksi olla
-0.3 usko onnistumiseen, läheisten tuki sekä riittävästi tietoa.
ympäristön mahdollistama tilaisuus, tahto sekä riittävät taidot.
1
-0.3 ammattilaisten tuki, uskoa itseensä sekä riittävästi tietoa.
-0.3 mahdollisuus muutokseen, rohkeutta sekä tietoa muutoksen tueksi.
-0.3 Ei vastausta
10. Absetzin & Hankosen artikkeli pyrkii vastaamaan mm. siihen,
-0.3 miten automaattinen tottumus voi estää potilasta ylläpitämästä
terveellisiä elämäntapoja.
-0.3 mitkä käyttäytymismuutostekniikat ovat parhaita tukemaan
mahdollisimman nopeaa elämäntapamuutosta.
-0.3 miten ammattilaisena voi parantaa potilaan ulkoista motivaatiota
terveellisten elämäntapojen ylläpitämiseen.
miten ammattilaisena voi tehdä ohjauksen antamisesta automaattisen
1
tottumuksen itselleen.
-0.3 Ei vastausta
11. Elämäntapamuutoksessa pystyvyyttä voidaan Absetzin & Hankosen
artikkelin mukaan lisätä mm. kiinnittämällä huomioita
-0.3 muiden epäonnistumisiin.
aiempiin onnistumisiin.
1
-0.3 mahdollisimman runsaaseen palautteeseen.
-0.3 siihen, että tavoitteet ovat mahdollisimman korkealla.
-0.3 Ei vastausta

12. Absetzin & Hankosen artikkelin mukaan elämäntapamuutosta
tukiessaan ammattilaisen on hyvä mieltää tehtäväkseen mm.
auttaa potilasta selvittämään, mikä arjessa auttaa muutoksen
1
onnistumisessa.
-0.3 varmistaa, että potilas muuttaa elämäntapansa.
-0.3 vahvistaa uhkakuvilla potilaan ymmärrystä siitä, että hänen pitäisi
muuttaa elintapojaan.
-0.3 auttaa potilasta muuttamaan elintapojaan mahdollisimman nopeasti.
-0.3 Ei vastausta
13. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa Absetzin & Hankosen
artikkelissa esiteltyä mini-interventiota?
-0.3 Potilas pyrkii vahvistamaan jo rutiinimaista tapaa tai tottumusta
arjessaan.
Potilas valitsee yhden terveyttä lisäävän tavan tai tottumuksen, jonka
1
haluaa lisätä päiväänsä.
-0.3 Potilas pyrkii pohtimaan aiempien muutosyritysten epäonnistumiseen
johtaneita syitä.
-0.3 Ammattilainen valitsee yhden terveyttä lisäävän tavan tai tottumuksen
potilaan päivään.
-0.3 Ei vastausta
14. Mitä autonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan Jussilan ym.
artikkelissa?
-0.3 röntgenhoitajien työvuorosuunnittelun delegoimista
apulaisosastonhoitajalle
-0.3 röntgenhoitajien työvuorosuunnittelun ulkoistamista yksityiselle
yritykselle
röntgenhoitajien itse suunnittelemia työvuoroja ja niiden perusteella
1
kirjattuja työvuorolistoja
-0.3 röntgenhoitajien itse suunnittelemien työvuorojen hyväksyttämistä
ylihoitajalla
-0.3 Ei vastausta
15. Millä menetelmällä aineisto analysoitiin Jussilan ym. tutkimuksessa?
-0.3 Aineisto analysoitiin hyödyntäen SPSS-tilasto-ohjelmaa.
-0.3 Aineisto analysoitiin hyödyntäen Tixel-tilasto-ohjelmaa.
-0.3 Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällön analyysiä.
Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällön analyysiä.
1
-0.3 Ei vastausta

16. Kuinka monesta alateemasta muodostui Jussilan ym. tutkimuksen
analyysin pääteema "Autonomisen työvuorosuunnittelun omaksuminen"?
-0.3 kahdesta
-0.3 kolmesta
-0.3 neljästä
viidestä
1
-0.3 Ei vastausta
17. Miten röntgenhoitajien suhtautuminen autonomiseen
työvuorosuunnitteluun ilmeni Jussilan ym. tutkimuksessa?
Suhtautuminen ilmeni odotuksina ja epäilyinä.
1
-0.3 Suhtautuminen ilmeni ongelmina ja epäilyinä.
-0.3 Suhtautuminen ilmeni odotuksina ja sujuvuutena.
-0.3 Suhtautumista ei kyetty mittaamaan tässä tutkimuksessa.
-0.3 Ei vastausta
18. Mikä seuraavista vaihtoehdoista EI Jussilan ym. tutkimuksen mukaan
kuvaa röntgenhoitajien odotuksia liittyen autonomiseen
työvuorosuunnitteluun?
-0.3 vaikutusmahdollisuus omiin työvuoroihin
pelko yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättämisestä
1
-0.3 joustavuuden salliminen
-0.3 positiiviset muutokset omien työvuorojen suunnittelussa
-0.3 Ei vastausta
19. Millaisia kehittämisehdotuksia röntgenhoitajat esittivät autonomiseen
työvuorosuunnitteluun Jussilan ym. tutkimuksessa?
-0.3 Röntgenhoitajat toivoivat paluuta vanhaan järjestelmään.
-0.3 Röntgenhoitajat toivoivat, että suunnittelun tekisi ns. listavastaava
röntgenhoitaja.
Röntgenhoitajat toivoivat, että esimiehet puuttuisivat
1
työvuorosuunnittelun epäkohtiin nykyistä tehokkaammin.
-0.3 Röntgenhoitajat toivoivat, että esimiehet jakaisivat juhlapyhien
työvuorot.
-0.3 Ei vastausta
20. Mitä luotettavuuden kriteerejä Jussilan ym. tutkimuksessa käytettiin?
-0.3 toistettavuus ja uskottavuus
uskottavuus ja siirrettävyys
1
-0.3 siirrettävyys ja toistettavuus
-0.3 toistettavuus ja vahvistuvuus
-0.3 Ei vastausta

21. Mikä seuraavista Jussilan ym. tutkimuksen luotettavuuteen ja
eettisyyteen liittyvistä väittämistä EI pidä paikkaansa?
-0.3 Tutkimukseen osallistuneet antoivat tietoisen suostumuksensa.
-0.3 Kyselyyn saattoi vastata anonyymisti.
Webropol-verkkokyselyn vastaukset tallennettiin kansalliseen
1
tutkimusarkistoon.
-0.3 Tutkimuksella oli organisaatiosta tutkimuslupa.
-0.3 Ei vastausta
22. Miten Huttusen ym. tutkimuksen aineisto kerättiin?
-0.3 Turvallisuuspalveluyrityksen järjestyksenvalvojat vastasivat tutkimusta
varten laadittuun kyselylomakkeeseen.
-0.3 Päivystyspoliklinikan sairaanhoitajat vastasivat tutkimusta varten
laadittuun kyselylomakkeeseen.
-0.3 Sekä järjestyksenvalvojat että sairaanhoitajat vastasivat tutkimusta
varten laadittuun kyselylomakkeeseen.
Aineisto kerättiin turvallisuuspalvelun tehtävärekisteristä.
1
-0.3 Ei vastausta
23. Millaisista väkivaltatilanteisiin liittyvistä tiedoista Huttusen ym.
tutkimuksen aineisto koostui?
-0.3 väkivallan kohteesta ja muodosta
-0.3 väkivallan tekijästä ja paikasta päivystysalueella
-0.3 väkivaltatilanteen tapahtuma-ajasta ja hallintakeinoista
kaikista tässä esitetyistä vaihtoehdoista
1
-0.3 Ei vastausta
24. Miksi Huttusen ym. tutkimuksen analyysissä käytettiin
ristiintaulukointia analyysimenetelmänä?
Haluttiin selvittää väkivaltatilanteen aika- ja paikkatietojen yhteyttä
1
väkivallan muotoihin.
-0.3 Haluttiin selvittää väkivaltatilanteiden määrää.
-0.3 Haluttiin selvittää väkivallan tekijöitä.
-0.3 Haluttiin selvittää väkivaltatilanteiden hallintakeinoja.
-0.3 Ei vastausta

25. Mikä seuraavista Huttusen ym. tutkimuksen tuloksista EI pidä
paikkaansa?
-0.3 487 väkivaltatilanteesta 62 % oli sanallisen väkivallan tilanteita.
-0.3 183 tilannetta luokiteltiin fyysisen väkivallan tilanteiksi.
Potilaan omainen oli tekijänä 38 %:ssa sanallisen väkivallan tilanteista.
1
-0.3 Fyysisen väkivallan tilanteista 98 % oli potilaan aiheuttamia.
-0.3 Ei vastausta
26. Mikä seuraavista Huttusen ym. tutkimuksen tuloksista pitää paikkansa?
-0.3 Eniten väkivaltatilanteita tapahtui iltavuorossa.
Sanallinen väkivalta oli fyysistä väkivaltaa yleisempää kaikissa
1
työvuoroissa.
-0.3 Fyysinen väkivalta oli yleisintä yövuorossa.
-0.3 Väkivaltatilanteista suurin osa tapahtui päivystyspoliklinikan yhteisissä
tiloissa.
-0.3 Ei vastausta
27. Millaisia keinoja järjestyksenvalvojat käyttivät väkivaltatilanteiden
hallinnassa (Huttunen ym.)?
-0.3 Yli puolet kaikista väkivaltatilanteista ratkaistiin keskustelemalla.
-0.3 Järjestyksenvalvojan paikalle saapuminen rauhoitti lähes puolet (40 %)
väkivaltatilanteista.
Fyysisen väkivallan tilanteista lähes puolessa potilaan toiminta
1
keskeytettiin voimankäytöllä.
-0.3 Lepositeitä käytettiin joka toisella fyysisesti väkivaltaisella potilaalla.
-0.3 Ei vastausta
28. Mikä seuraavista Huttusen ym. tutkimuksen eettisyyteen liittyvistä
väittämistä EI pidä paikkaansa?
-0.3 Tutkimuksella oli sairaanhoitopiirin lupa.
-0.3 Tutkimuksessa ei käsitelty henkilökunnan tai potilaiden henkilötietoja.
Turvallisuuspalveluyrityksen henkilöstöstä käytettiin vain sukunimiä.
1
-0.3 Tutkimusaineisto hävitettiin, kun sitä ei enää tarvittu.
-0.3 Ei vastausta

29. Mikä seuraavista vaihtoehdoista Avoniuksen & Kestilä-Kekkosen
artikkelin mukaan EI kuvaa Suomessa tehtyä maahanmuuttajiin
kohdistuvien asenteiden akateemista tutkimusta?
Tutkimuksissa on seurattu EU-maiden maahanmuuttokeskustelun
1
äänenpainojen muutoksia.
-0.3 Tutkimuksissa on kartoitettu maahanmuuttajien kokemuksista
syrjinnästä.
-0.3 Tutkimusnäkökulmana on ollut radikaalioikeiston kannatuspotentiaali.
-0.3 Tutkimusnäkökulmana on ollut rasismin teoriat.
-0.3 Ei vastausta
30. Mikä seuraavista vaihtoehdoista Avoniuksen & Kestilä-Kekkosen
artikkelin mukaan EI pidä paikkaansa?
Asennetta, jonka mukaan hyvinvointivaltion edut kuuluvat
1
kantaväestölle, kutsutaan hyvinvointiegoismiksi.
-0.3 Realistisen konfliktiteorian mukaan ennakkoluulot liittyvät tilanteisiin,
joissa ryhmien intressien törmätessä enemmistö puolustautuu
vähemmistön kollektiivista uhkaa vastaan.
-0.3 Islamofobia kuvaa muslimeihin kohdistuvia ennakkoluuloja.
-0.3 Ksenofobia tarkoittaa maahanmuuttajaan kohdistuvaa ennakkoluuloa.
-0.3 Ei vastausta
31. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkaansa Avoniuksen &
Kestilä-Kekkosen johtopäätösten mukaan?
Rodun ja etnisyyden perusteella maahanmuuttovastaisia suomalaisia
1
on suhteellisen vähän verrattaessa koko väestöön.
-0.3 Kaikissa asennekategorioissa korkeasti koulutetut naiset suhtautuivat
miehiä positiivisemmin maahanmuuttajiin.
-0.3 Kaikki poliittiset puolueet ottavat voimakkaasti kantaa
maahanmuuttokysymyksiin.
-0.3 Mikään tässä esitetyistä vaihtoehdoista ei pidä paikkaansa.
-0.3 Ei vastausta
32. Maahanmuutosta johtuvia taloudellisen ja kulttuurisen uhan
kokemuksia oli Avoniuksen & Kestilä-Kekkosen artikkelin mukaan
eniten heikommin koulutettujen joukossa.
1
-0.3 vähemmän miesten kuin naisten joukossa.
-0.3 eniten nuorten miesten joukossa.
-0.3 vähemmän nuorten kuin vanhojen joukossa.
-0.3 Ei vastausta

33. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa Avoniuksen & KestiläKekkosen artikkelin mukaan? Osa tutkijoista on kritisoinut rasismin
käsitettä maahanmuuttajiin kohdistuvan syrjinnän kuvauksessa, koska
-0.3 se ei perustu enää kulttuurisiin vaan biologisiin piirteisiin.
se ei perustu enää biologisiin vaan kulttuurisiin piirteisiin.
1
-0.3 se ei perustu enää biologisiin vaan ideologisiin piirteisiin.
-0.3 se ei perustu enää kulttuurisiin vaan ideologisiin piirteisiin.
-0.3 Ei vastausta
34. Mikä seuraavista vaihtoehdoista EI pidä paikkansa Avoniuksen &
Kestilä-Kekkosen artikkelin mukaan?
Maahanmuuttoasenteiden tutkimuksessa on perinteisten
sosiodemograafisten muuttujien suhteen saatu systemaattisesti seuraavia
tuloksia:
-0.3 Naiset ovat miehiä maahanmuuttovastaisempia.
Koulutuksen vaikutus maahanmuuttoasenteisiin on merkityksetön.
1
-0.3 Miehet ovat naisia maahanmuuttovastaisempia.
-0.3 Sukupuolen vaikutus maahanmuuttoasenteisiin on merkityksetön.
-0.3 Ei vastausta
35. Mikä hyvinvoinnin mittaamisen kehityskulkuun liittyvä vaihtoehto pitää
Martelan artikkelin mukaan paikkansa?
-0.3 2009 Ranskassa julkaistiin eri maiden vertailua varten kehitetyt
hyvinvointimittarit.
-0.3 Vuoden 2017 World Happiness Reportin mukaan Suomi oli maailman
onnellisin maa.
2013 EU:ssa toteutettiin elämäntyytyväisyyden mittaus tulo- ja
1
elinolotutkimuksen osana.
-0.3 OECD on vuodesta 2013 lähtien mitannut systemaattisesti
jäsenvaltioidensa hyvinvointia.
-0.3 Ei vastausta
36. Mikä seuraavista elämäntyytyväisyyteen liittyvistä vaihtoehdoista pitää
Martelan artikkelin mukaan paikkansa?
-0.3 Varallisuuden ja elämäntyytyväisyyden yhteys on lineaarinen.
-0.3 Demokratian toimivuudella ja elämäntyytyväisyydellä ei ole yhteyttä.
-0.3 Poliittinen vapaus ei lisää elämäntyytyväisyyttä.
Valtion bruttokansantuotteella ja varallisuudella on
1
elämäntyytyväisyyden kanssa logaritminen yhteys.
-0.3 Ei vastausta

37. Martela esittää onnellisuuden mittaamisen kohteeksi hyvinvoinnin
ulottuvuuksia. Mitä seuraavista vaihtoehdoista EI kuitenkaan mainita
hyvinvoinnin ulottuvuudeksi?
-0.3 psykologinen toimintakyky
fyysinen toimintakyky
1
-0.3 masentuneisuuden esiintyvyys
-0.3 myönteiset ja kielteiset tunteet
-0.3 Ei vastausta
38. Martelan artikkelin mukaan hyvinvointimittarit ovat riittävän luotettavia,
mutta niihin liittyy erilaisia epätarkkuuksia. Mikä seuraavista
vaihtoehdoista aiheuttaa tämänkaltaista epätarkkuutta?
Eri käännöksissä käytetyt sanavalinnat saattavat vaikuttaa vastauksiin.
1
-0.3 Pitkät kysymyssarjat aiheuttavat vastaajissa keskittymiskyvyn
herpaantumista.
-0.3 En osaa sanoa-vaihtoehdon käyttäminen aiheuttaa epätarkkuutta.
-0.3 Kyselyyn vastaaminen voi herpaantua, jos kyselyn aihe ei ole
kiinnostava.
-0.3 Ei vastausta
39. Martelan artikkelin mukaan masentuneisuuden ehkäisemistä tulisi
katsoa kansakunnan yhtenä onnellisuuden mittarina. Mikä seuraavista
vaihtoehdoista pitää paikkansa?
-0.3 Masentuneisuus on WHO:n tutkimusten mukaan vähentynyt.
Masentuneisuus on yksi nykymaailman keskeisistä terveysongelmista.
1
-0.3 Masentuneisuuden ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia tehokkaita
menetelmiä.
-0.3 Valtiot käyttävät paljon resursseja masentuneisuuden ehkäisemiseen.
-0.3 Ei vastausta
40. Masentuneisuuden yleisyyden kansainvälinen vertailu sisältää
epävarmuustekijöitä. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää Martelan
artikkelin mukaan paikkansa?
-0.3 Masentuneet jättävät vastaamisen usein kesken.
-0.3 Kaikkia vastaajia ei voi luotettavasti pitää masentuneina.
-0.3 Kaikkia vastaamisen kesken jättäneitä ei voi luotettavasti pitää
masentuneina.
Masentuneita voi olla vaikea saada vastaamaan kyselytutkimuksiin.
1
-0.3 Ei vastausta

