
 
     YLIOPPILASTUTKINTO-                                     ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KOE  
            LAUTAKUNTA      25.9.2015   
            

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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1.  Vuosi 2015 on Yhdistyneiden kansakuntien juhlavuosi. YK täyttää 70 vuotta, ja Suomen liit-
tymisestä YK:n jäseneksi tulee kuluneeksi 60 vuotta. YK juhlii teemalla ”Vahva YK. Parempi 
maailma.” 

 a)  Luonnehdi vähintään kolmea elämänaluetta, jolla YK toimii paremman maailman puoles-
  ta. (4 p.)
 b)  Valitse yksi kuvaamistasi elämänalueista ja selvitä, miten YK:n toiminta liittyy sinun hy- 

 vään elämääsi. (2 p.)

	 	 	 	 <www.yk.fi>.	Luettu	23.10.2014.

2.  Yhteiskunnassa perustellaan vallankäyttöä eri tavoin. Perustelut ovat usein kiistanalaisia. Poh-
di vallan, pakottamisen ja väkivallan perusteita ja oikeuttamista. Anna esimerkkejä.

3.		 Globalisaatio	lisää	kiinnostusta	muihin	kulttuureihin	ja	tarvetta	ymmärtää	niitä.	Pohdi,	edel-
lyttääkö muiden kulttuurien ymmärtäminen kulttuurirelativismia.

4.  Kristinuskon kaitselmusopin mukaan Jumala johdattaa ihmiskuntaa. Selitä esimerkkien avul-
la, mitä maailmankuvallisia ja elämänkatsomuksellisia piirteitä kaitselmusoppiin sisältyy.
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5. Elämme maailmassa, jossa olemme jatkuvasti erilaisten audiovisuaalisten vaikutteiden koh-
teena. Kadulla kävellessämme näemme rakennuksia, katumainoksia ja julkisia veistoksia. 
Kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa kuulemme musiikkia. Nämä teokset voivat olla meidän 
mielestämme kauniita tai rumia, kiinnostavia tai häiritseviä. Pohdi, miten arjessa kohdattu 
taide muovaa sitä, miten koemme maailman.

 Kuva: Jorma Rauhala © 1994. <www.raitio.org>.	Luettu	23.10.2014.

                          
	 	 	 	 	 										<roopedessutom.blogspot.fi>.
	 	 	 	 	 	 													Luettu	23.10.2014.

6.  Ihmisen elämässä on tilanteita, jolloin tehdään ratkaisevia päätöksiä. Esimerkiksi ylioppilas 
valitsee jonkin opiskelu-uran jonkin toisen sijasta, pankin johto päättää laajentaa toimintaa 
uusiin rahoitusmuotoihin tai perhe päättää muuttaa vanhemman työpaikan perässä ulkomaille. 
Nämä päätökset voivat olla onnistuneita tai epäonnistuneita. Joskus on jälkikäteen selvää, että 
päätös oli virheellinen. Esitä ainakin kaksi perustaltaan erityyppistä syytä virhearviointiin. 
Anna esimerkkejä.

7. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa vaaditaan suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Su-
vaitsevaisuus edellyttää myönteistä asennetta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Yhdenvertaisuu-
della taas tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan kaikkia yksilöitä ja ryhmiä on kohdeltava 
siten, että kenenkään yhtäläisiä vapauksia ja oikeuksia ei loukata. Suvaitsevaisuuden periaate 
on viime aikoina korvautunut yhdenvertaisuuden vaatimuksella. Miksi yhdenvertaisuus on 
tärkeämpää kuin suvaitsevaisuus? Valaise vastaustasi esimerkein.

8.  Kun keskustellaan yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä, avainkäsitteitä ovat yhtei-
sö, kansakunta, yhteiskunta ja valtio.

 a)  Miten yhteisö, kansakunta, yhteiskunta ja valtio eroavat toisistaan? (4 p.)
 b)  Mikä on niiden merkitys Suomessa? (2 p.)
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 Liiketalouden professori Alf Rehn kirjoittaa kolumnissaan Tarjoan mieluusti ilmaisen lou-
naan (HS 9.8.2014):

 
 Vanha ohjaajani, tuotantotalouden emeritusprofessori Claes Gustafsson opetti minulle monta 

asiaa. Yksi opetuksista oli yli muiden: ”Maksa muiden lounas aina kun voit.”
  Tämä ei ehkä kuulosta suuren talousajattelijan keskeiseltä viisaudelta. 
  Hänen selityksensä oli kuitenkin varsin yksinkertainen. Maailmassa on niin vähän vie-

raanvaraisuutta ja anteliaisuutta, että pieninkin osoitus siitä saa huomattavan suuren huo-
mioarvon. Koska suurin osa ihmisistä olettaa, että muut yrittävät luonnostaan huijata ja hy-
väksikäyttää, pienet arjen ystävällisyydet voivat olla varsin vaikuttavia. – –

  
 Kirjoittaja tuntuu viittaavan sekä historiallisesti että maantieteellisesti maapallon rikkaimpiin 

osiin puhuessaan vieraanvaraisuuden ja anteliaisuuden puutteesta. Monissa kulttuureissa – ku-
ten beduiinien keskuudessa – vieraanvaraisuus ja anteliaisuus ovat tärkeitä hyveitä. 

 Kuvaa ja arvioi vieraanvaraisuuden ja anteliaisuuden esiintymistä ja merkitystä erilaisissa yh-
teisöissä ja yhteiskunnissa.

 Länsimainen maailmankuva on jatkuvan muutoksen tilassa. Joskus muutos on ollut vallan-
kumouksellisen nopeaa, joskus hyvin hidasta. Maailmassa on sekä muutosta edistäviä että 
hidastavia asioita. 

 a) Miten uskonto edistää tai hidastaa länsimaisen maailmankuvan muutosta?
 b) Arvioi länsimaisten poliittisten suuntausten merkitystä maailmankuvan muutoksessa.
 c) Mikä on teknologian rooli maailmankuvan muutoksessa?

+10.

+9.


