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Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-
kohtien enimmäispistemäärät.
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  Lähde: Tilastokeskus/SVT

1. Seuraavassa on kuvattu erään lukiolaisen opiskelukokemuksia. Pohdi, millä keinoilla opiskelija 
voisi tehostaa opiskeluaan. Perustele pohdintasi psykologisella tiedolla. 

 En saa tehtyä kouluhommia. Kaikki tuntuu kasaantuvan aina vaan. Haluan saada kursseja 
suoritettua, mutta pelkään, että opiskelutavoillani siitä ei tule mitään. En hallitse ajankäyttöäni. 
Saatan tehdä suunnitelmia, että aloittaisin kokeisiin lukemisen ajoissa, mutta suunnitelmat 
eivät pidä tai unohdan seurata niitä. Siirrän töitä viime tinkaan ja teen niitä sitten yötä päivää. 
Seuraavana päivänä en muista mitään siitä, mitä ennen nukkumaan menoa luin. Välillä 
taas asioita on vaikea viedä loppuun, vaikka saatan aloittaa innokkaasti. Keskittyminen 
on vaikeaa, ajatukset karkaavat ihan muihin asioihin. Helposti huomaankin sitten tekeväni 
jotain ihan muuta kuin olin suunnitellut, surffailevani netissä tai jopa siivoavani, kun se 
tuntuu helpommalta kuin lukeminen. Stressitöntä vapaa-aikaa ei juuri ole, ja välillä haluaisin 
nukkuakin.
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2. Alla olevat kuvat liittyvät tosi-tv-sarjaan ”Supernanny”.  Jo Frost (kuvassa) menee ratkaisemaan 
perheisiin vanhempien kasvatusongelmia. Useimmiten kyseessä on perhe, jonka lapsilla on 
paljon raivokohtauksia ja tottelemattomuutta, ja vanhemmat ovat epätoivoisia ongelman 
edessä. Jo Frost kameraryhmineen yrittää parantaa tilannetta jonkin aikaa. Sen jälkeen 
perhe yrittää selvitä Supernannyn antamien neuvojen kanssa yksin. Seurantakuvauksissa 
katsotaan, miten perhe on haasteessa onnistunut. Kuvassa oleva tuoli on nk. jäähypenkki 
(engl. naughty step). Tuoli on Jo Frostin kasvatuskäytäntöjen ytimessä: jos lapsi ei tottele 
tai kiukuttelee, hän joutuu istumaan jäähypenkillä, kunnes rauhoittuu. Jäähyjen jälkeen lasta 
vaaditaan pyytämään anteeksi vanhemmaltaan. Vain vilpitön anteeksipyyntö hyväksytään, 
raivonsekaista anteeksipyyntöä ei. Jäähypenkin voi ostaa myös omaan kotiinsa, vaikka ei 
olisikaan ohjelmassa mukana. 

 
 Ohjelman tarkoituksena on edistää myös myönteistä vuorovaikutusta lasten ja vanhempien 

välillä. Jo Frostin käyttämät menetelmät ovat hyvin samankaltaisia kaikissa ohjelmaan 
mukaan lähteneissä perheissä riippumatta lapsen iästä. Koska jaksoja on olemassa lukuisia, 
monen vuoden ajalta, ohjelmaan pyrkivät perheet todennäköisesti tietävät jo etukäteen, mitä 
Jo Frostin toimintatavat sisältävät. Tulokset näyttävät olevan positiivisia kaikissa jaksoissa, tai 
ainakin ne esitetään siten.

 Miten analysoisit supernanny-ilmiötä psykologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta?

 

<http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/11/26/article-
0-0639D71E0000044D-398_634x546.jpg>. 

Luettu 12.3.2013.

<http://terrifieddad.files.wordpress.com/2009/07/
naughty-step.jpg?w=460>. Luettu 12.3.2013.
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3. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet enintään kolmella virkkeellä.
 a) herkkyyskausi 
 b) lähikehityksen vyöhyke 
 c) esioperationaalinen vaihe (tai taso) 

4. Miksi nukumme?

5. Miten aivot kehittyvät ja muovautuvat sikiöajalta vanhuuteen?

6. Selitä, mitä tarkoitetaan pakko-oireisella häiriöllä, ja pohdi, miten se vaikuttaa yksilön 
itsesäätelyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

7. Suhteessa väestömäärään Suomessa itsemurhat ovat yleisiä maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. 
Itsemurhien lisäksi on olemassa itsetuhoista käyttäytymistä, joka ei välttämättä johda 
kuolemaan tai edes pyri siihen. Tällainen itsetuhoisuus on erityisen yleistä nuorilla. Pohdi 
itsemurhia ja itsetuhoista käyttäytymistä mielenterveyden häiriöiden näkökulmasta ja 
kulttuurisena ilmiönä.

8. Laadi tutkimussuunnitelma sen selvittämiseksi, miten persoonallisuus vaikuttaa yksilön 
toimintaan Facebookissa tai muussa sosiaalisessa mediassa. Pohdi, minkälaisia eettisiä 
näkökohtia tällaisen tutkimuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon.
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 Lue seuraava uutinen ja haastattelukatkelma. Pohdi Felix Baumgartnerin avaruushyppyä 
motivaation ja persoonallisuuspsykologian näkökulmasta.

 ”Tuuliolosuhteiden takia kolmesti peruttu avaruushyppy 39 kilometristä onnistui sunnuntai-
iltana Suomen aikaa. Itävaltalaisen Felix Baumgartnerin nousu heliumpallon avulla 
hyppykorkeuteen – avaruuden rajalle – kesti lähes kaksi ja puoli tuntia. Yhdysvaltojen New 
Mexicosta matkaan lähtenyt Baumgartner nousi korkeuksiin kapselissa, joka oli kiinnitetty 
heliumpalloon. Päästyään hyppykorkeuteen itävaltalainen ponnisti painepuvussaan kohti 
maata. Vapaata pudotusta kesti 4 minuuttia ja 22 sekuntia, ennen kuin laskuvarjo aukesi. 
Vapaassa pudotuksessa Baumgartner liikkui ääntä nopeammin, mihin yksikään ihminen ei 
ole aiemmin ilman konevoimaa pystynyt. Internetissä Baumgartnerin hyppyä seurasi suorana 
miljoonayleisö, yli kahdeksan miljoonaa katsojaa. Kapseliin ja itävaltalaisen painepukuun oli 
sijoitettu useita huippulaadukkaita videokameroita, jotka välittivät lähes suoraa videokuvaa 
nettiin. Hypyn nettilähetystä viivästettiin 20 sekunnilla siltä varalta, että ennätyshypyssä olisi 
tapahtunut onnettomuus. Baumgartner itse kommentoi hyppyään pian hyppynsä jälkeen: 
”Kun seisoo maailman huipulla, siinä tuntee olonsa hyvin nöyräksi. Ainut asia, jota siellä 
miettii, on että haluan tulla elävänä alas. En halua kuolla, kun vanhempani, tyttöystäväni ja 
kaikki nämä ihmiset katsovat minua.” Juuri ennen hyppyään hän totesi: ”Joskus täytyy mennä 
todella korkealle ymmärtääkseen kuinka pieni on”.

   <http://yle.fi/uutiset/baumgartnerin_ainoa_ajatus_haluan_tulla_alas_hengissa/6335553>.
 Luettu 30.1.2013.
 NEWS.CNET.COM

 Analysoi työmuistin merkitystä ihmisen kognitiivisessa toiminnassa.
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