Esivalintakoe
Pisteytys kokeen osalle 'Suomen kieli'
1. Sosiaalityön professorin Leena Dominellin mukaan
-0.3 sosiaalityöntekijät eivät halua ottaa kantaa ilmastonmuutosta koskeviin
kysymyksiin, koska ne eivät vaikuta ihmisten jokapäiväiseen
hyvinvointiin.
ympäristökysymykset liittyvät vahvasti sosiaalityöhön, mutta alan
1
ammattilaiset ovat toistaiseksi jättäneet ne lähes kokonaan huomiotta.
-0.3 sosiaalityössä huomioidaan nykyään ympäristöön liittyviä kysymyksiä
vähemmän kuin aikaisemmin.
-0.3 Ei vastausta
2. Sosiaalityöntekijä Harriet Rabb tuntee huolta lasten ja nuorten asemasta
ilmastomuutoskeskustelussa. Miksi?
-0.3 Lapsille ja nuorille olisi tärkeää päästä keskustelemaan
ilmastonmuutoksesta avoimesti vertaisryhmässä.
-0.3 Ilman sosiaalityöntekijöiden tukea ilmastonmuutos aiheuttaa
väistämättä lapsille ja nuorille mielenterveydellisiä ongelmia.
Lasten ja nuorten usko tulevaisuuteen voi horjua, jos yhteiskunta ei
1
aktiivisesti tartu ilmastonmuutoksen uhkaan.
-0.3 Ei vastausta
3. Mikä piirre kuvastaa Harriet Rabbin mukaan sosiaalialan työntekijöiden
työperinnettä?
se, että asioista puhutaan ja niihin reagoidaan
1
-0.3 se, että asioista ollaan usein puhumatta eikä niihin reagoida
-0.3 se, että asioista ei haluta puhua eikä niihin haluta reagoida
-0.3 Ei vastausta

4. Miten ilmastonmuutos tulee Harriet Rabbin mukaan vaikuttamaan
sosiaalityön kenttään?
-0.3 Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma pakottaa
sosiaalialan Suomessa sopeutumaan ilmastonmuutokseen vastoin
globaalia kehitystä.
Ilmastonmuutos vaikuttaa välillisesti eniten niihin, joiden kyky selviytyä
1
yhteiskunnassa on muutenkin rajallinen.
-0.3 Sosiaalialan tulee reagoida hallitusti ja harkitusti vain niihin muutoksiin,
joita ei voi välttää.
-0.3 Ei vastausta
5. Rakenteellisessa sosiaalityössä
-0.3 etsitään toimia ja toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien
edistämiseksi.
-0.3 saatetaan löytää ratkaisu ilmastonmuutokseen.
voidaan tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista asiakastyöhön.
1
-0.3 Ei vastausta
6. Tekstissä luetellaan mahdollisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia
ongelmia. Mitä seuraavista asioista tekstissä ei mainita?
-0.3 pelon ja turvattomuuden tuntemukset
-0.3 perushyödykkeiden puuttuminen
luonnonvarojen ehtyminen
1
-0.3 Ei vastausta
7. Tekstissä mainitaan, että ilmastonmuutosvaikutukset aiheuttavat
painetta elämäntapamuutokseen. Tällainen muutos
-0.3 on luultavasti monelle melko helppo.
voi tuottaa joillekin ihmisille ja perheille ongelmia.
1
-0.3 ei ole vaativa tai paineensietokykyä koetteleva.
-0.3 Ei vastausta
8. Kun ihminen on kokenut ilmastonmuutosvaikutusten vuoksi
turvattomuutta, niukkuutta tai menetyksiä, on Rabbin mukaan ensiarvoisen
tärkeää
että palvelujärjestelmässä häntä on auttamassa henkilö, joka on
1
perehtynyt ilmastonmuutokseen.
-0.3 että häntä auttaa ammattilainen, joka on tutustunut
sopeutumissuunnitelmaan.
-0.3 että hänen ei tarvitse kohdata henkilöä, jolla on samanlaisia
kokemuksia.
-0.3 Ei vastausta

9. Artikkelissa viitataan termiin ekososiaalinen sivistys. Millaisia asioita
ekososiaaliseen sivistykseen tekstin mukaan liittyy?
Ekologisesti kestävää elämäntapaa voidaan edistää pyrkimällä
1
lisäämään ekososiaalista sivistystä, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet
voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen.
-0.3 Ekososiaalinen sivistys estää yhteiskunnan vähäosaisia sopeutumasta
kulutuksen vähentämiseen, mikä taas asettaa vaatimuksia
sosiaalipalveluille.
-0.3 Ilmastomuutoksesta laaditun verkkokurssin tulisi olla myös perheidensä
ulkopuolella asuvien lasten käytössä, jotta he voivat omaksua
ekososiaalisesti sivistyneen elämäntavan.
-0.3 Ei vastausta
10. Mitä mieltä Harriet Rabb on elämäntavoistamme?
Hänen mielestään elämäntapamme on liian kulutuskeskeinen.
1
-0.3 Ne ovat hänen mukaansa ekosysteemille hyväksi.
-0.3 Hänen mukaansa elämäntapojen muuttaminen ei ole ratkaisu
ilmastonmuutoksen torjumiseen.
-0.3 Ei vastausta
11. Miten yksittäinen työntekijä voi Rabbin mukaan ottaa huomioon
ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset?
Yksittäinen työntekijä voi kantaa vastuuta nostamalla
1
ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja esiin sekä työyhteisössään että
asiakastyössä.
-0.3 Yksittäinen työntekijä ei voi huomioida ilmastomuutosvaikutuksia
työssään, vaan kaikenlaisen muutoksen täytyy lähteä kansalliselta
tasolta.
-0.3 Yksittäisen työntekijän tärkein tehtävä on huolehtia, että
ilmastonmuutos ei aiheuta asiakkaille ylimääräisiä taloudellisia
kustannuksia.
-0.3 Ei vastausta
12. Mikä seuraavista artikkelin mukaan pitää paikkansa?
Yhteisöllisyys, luontosuhde ja luontoavusteiset menetelmät totuttavat
1
nuoria saamaan hyvinvointia sellaisista asioista, joista ei tarvitse
maksaa.
-0.3 Yhteisöllisyys, luontosuhde ja luontoavusteiset menetelmät ovat kalliita.
-0.3 Lapset ja nuoret oppivat luontoavusteisten menetelmien avulla
selviämään luonnossa aikuisina.
-0.3 Ei vastausta

13. Mikä on "Suomi, jonka haluamme 2050"?
-0.3 YK:n kestävän kehityksen 20-vuotiskonferenssi
-0.3 eduskunnan teema vuodelle 2013
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
1
-0.3 Ei vastausta
14. Millainen on ilmastonmuutoksen ja sosiaalityön suhde?
Ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaalityöhön välillisesti erilaisen tuen
1
tarpeen lisääntymisenä.
-0.3 Sosiaalityöntekijöiden suurin ongelma on kykenemättömyys puhua
ilmastonmuutoksesta.
-0.3 Ilmastonmuutos tulee kuormittamaan sosiaalialan ammattilaisia
kohtuuttomasti.
-0.3 Ei vastausta
15. Artikkeli on julkaistu Talentiassa, joka on sosiaalialan edunvalvonta- ja
ammattilehti. Artikkelilla pyritään
-0.3 antamaan sosiaalialan ammattilaisille perustietoja ilmastonmuutoksen
syistä.
-0.3 herättämään keskustelua sosiaalialan ainutlaatuisesta roolista
ilmastonmuutoksen tehokkaimpana torjujana.
saamaan sosiaalialalla työskentelevät ihmiset tarttumaan
1
ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin ja ottamaan ne huomioon
omassa työssään.
-0.3 Ei vastausta

