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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                           TERVEYSTIEDON  KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                   22.3.2013

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.

1.   Mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan?
 a) lasko eli senkka
 b) iskiaskipu
 c) insesti

2.   Jotkut karppaajat jättävät ruokavaliostaan pois kaikki hedelmät, viljavalmisteet ja sokeripitoi-
set tuotteet. Mitä hyötyä ja haittaa tällaisesta ruokavaliosta voi olla heidän terveydelleen?

3.   Minkälaisilla harjoituksilla lihasvoimaa voidaan lisätä? Tarkastele myös, mihin harjoitusten 
vaikutukset perustuvat. 

4.   Esittele kriteerejä, joiden perusteella voidaan arvioida internetistä saatavilla olevan terveystie-
don luotettavuutta.

5. Käsitykset ihmisen terveydestä ja sairauksista ovat muuttuneet huomattavasti eri aikoina.  
Kuvaile seuraavien teorioiden mukaisia käsityksiä ihmisen terveydestä ja sairaudesta.

 a) humoraalipatologia eli humoraalioppi
 b) miasmateoria

6.   Minkälaisia oireita henkilöllä ilmenee seuraavissa tilanteissa? Esittele myös, millaista ensi-
apua näissä tilanteissa tulisi antaa.

 a) opiskelijan epilepsiakohtaus lukion oppitunnilla
 b) runsas verenvuoto 14-vuotiaan pojan ranteessa; luistimen terän viilto aiheutti vamman ju-
  nioreiden jääkiekko-ottelussa 
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7.   Haitissa tapahtui tammikuussa vuonna 2010 voimakas maanjäristys, jonka seurauksena kuoli  
noin 220 000 ihmistä. Järistyksen on arvioitu vaikuttaneen lähes kolmen miljoonan ihmisen 
elämään Haitissa. Maan pääkaupungissa Port-au-Princessa sortui suurin osa rakennuksista.  
Monet tartuntataudit voivat levitä maanjäristyksen jälkeen.

 
 Mitkä tekijät selittävät tartuntatautien riskin lisääntymistä Haitissa tai samankaltaisissa luon-

nonkatastrofeissa, ja minkälaiset toimenpiteet ovat tärkeitä näiden tartuntatautien leviämisen 
ehkäisemiseksi?

 

8.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lukion opettajien työkykyyn vaikuttavia työpaikkaan 
liittyviä tekijöitä poikkileikkaustutkimuksena. Tutkimuksen kohteena olevat opettajat työs-
kentelevät suurehkossa lukiossa, jossa on 700 opiskelijaa ja 40 opettajaa. 

 
 Mitä asioita tutkimuksen kohteeksi tulisi ottaa, ja minkälaisia aineistonkeruutapoja tulisi käyt-

tää, jotta opettajien työkykyyn vaikuttavista työpaikkaan liittyvistä tekijöistä saataisiin moni-
puolista ja luotettavaa tietoa?

 Pohdi eutanasiaa eettisestä näkökulmasta.

 Kuvaile metabolinen oireyhtymä, sen syitä ja seurauksia sekä primaariprevention keinoja.
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