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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                           TERVEYSTIEDON  KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                   20.3.2015

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.

1. Selitä, miten rokottaminen ehkäisee tautien leviämistä.

2.  Esittele keskeisiä yksilöiden, kouluyhteisöjen ja yhteiskunnan keinoja diabeteksen ehkäi-
syyn Suomessa.

3.  Luontaistuotteita pidetään usein vaarattomina ja varsinaisia lääkkeitä parempina terveyden 
hoidossa ja vaivojen lääkinnässä. Mitä fyysisiä terveyshaittoja luontaistuotteiden käyttöön 
voi liittyä, ja mistä tuotteiden haitallisuus voi johtua?

4.  Melatoniinia on saanut ostaa Suomessa apteekista ilman reseptiä vuoden 2013 alusta. Tämän 
jälkeen tuotteen menekki on kasvanut huomattavasti.  

 a) Mitä melatoniini on, ja miten se vaikuttaa elimistössä? (2 p.)
 b) Pohdi, miten melatoniinin käyttö ilmentää medikalisaatiota. (4 p.)

5.  Mitä ovat tunnetaidot, ja miten niiden avulla voidaan ehkäistä aggressiivista käyttäytymistä?  



2

6.  Euroopan komission käyttämän määritelmän mukaan köyhiä ovat ihmiset, joiden nettotulot 
ovat alle 60 % keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 
2012 raja oli Suomessa 1 170 €/kk, jolloin köyhyysrajan alapuolelle jäi 12 % suomalaisista 
eli noin 635 000 henkeä. Oheisessa kuviossa esitetään pienituloisten, ei-pienituloisten ja 
koko väestön jakauma henkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011 (%). 
Tarkastele aineistoa hyödyntäen, miten köyhyys (pienituloisuus) vaikuttaa terveyteen 
Suomessa.
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  Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto. Pienituloisuus 2011. 
  Pienituloisen väestön rakenne vuonna 2011. Verkkojulkaisu. Helsinki: Tilastokeskus.
  <http://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-03-20_kat_003_fi.html>. Luettu 11.5.2014.

 
7.  Poreilua-nimisessä blogissa olleen kirjoituksen otsikkona oli helmikuussa 2012 ”Hei mutsi 

tarjos skumppaa – onks paha?”. Blogin alussa 14-vuotias nuori esittää kysymyksen, onko 
huono asia, että äiti tarjosi hänelle kuohuviiniä. Pohdi tähän kysymykseen liittyviä eettisiä 
näkökulmia. 

8.  Määrittele, mitä hoitotakuulla tarkoitetaan, ja analysoi, mitä hyötyjä ja ongelmia hoitota-
kuuseen liittyy.
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 Duodecimin Uutispalvelussa julkaistiin oheinen tutkimusuutinen. Pohdi, mitkä tutkimus-
uutisessa esitetyt seikat puoltavat pähkinöiden syönnin ja kuolleisuuden välistä mahdollista 
syy-seuraussuhdetta. Pohdi uutisen pohjalta, mitkä seikat voivat heikentää tutkimuksen to-
distusvoimaa syy-seuraussuhteesta.  

 

Pähkinöitä syövät elävät pitempään

Päivittäinen pähkinöiden syöminen saattaa yhdysvaltalaistutkimuk-
sen mukaan auttaa elämään pitempään ja terveempänä. Pähkinät eivät 
myöskään lihota, vaikka niissä on runsaasti rasvaa ja energiaa, tulok-
set osoittavat. 

Havainnot perustuvat 16 000 naisen ja 11 000 miehen 30-vuotiseen 
seurantaan, ja niiden perusteella päivittäin pähkinöitä syövät välttyi-
vät kuolemalta seurannan aikana noin viidenneksen todennäköisem-
min kuin osallistujat, jotka eivät syöneet lainkaan pähkinöitä. 

Samanlainen ilmiö todettiin myös osallistujilla, jotka nauttivat päh-
kinöitä muutaman kerran viikossa, kerran viikossa tai harvemminkin, 
mutta yhteys oli heikompi. Kun pähkinöiden syöjiä tarkasteltiin yh-
tenä ryhmänä, heidän kuolleisuutensa seurannan aikana oli seitsemän 
prosenttia alhaisempi kuin osallistujien, joiden ruokavalioon pähkinät 
eivät kuuluneet.  Pähkinöitä nauttivat välttyivät etenkin sydäntautien 
aiheuttamilta kuolemilta, mutta myös syöpäkuolemat sekä hengitys-
sairauksien aiheuttamat kuolemat olivat heillä harvinaisempia. 

Tutkijat pitävät tuloksiaan merkittävinä, sillä vaikka pähkinät ja nii-
den monet eri ainesosat on tiedetty terveellisiksi tätäkin ennen, niiden 
vaikutus kuolleisuuteen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tulokset 
viittaavat myös siihen, etteivät pähkinöitä säännöllisesti syövät ole 
sen lihavampia kuin muutkaan, vaikka pähkinöissä on runsaasti ras-
voja ja energiaa. Pähkinöiden ystävät olivat päinvastoin hieman muita 
hoikempia. 

Lähde: New England Journal of Medicine 2013; 369: 2001–2011 / Uutispalvelu 
Duodecim 23.11.2013.
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 Oheinen Maailman terveysjärjestön julkaisema kartta kuvaa elinajanodotteen eroja maail-
man eri valtioiden välillä vuonna 2012. Erot ovat huomattavia, jopa useita kymmeniä vuo-
sia. Analysoi näitä eroja ja pohdi, mistä ne johtuvat.

Lähde: World Health Organization 2014. Global Health Observatory Map Gallery. 
<http://gamapserver.who.int/mapLibrary/>. Luettu 10.5.2014.
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