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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                           TERVEYSTIEDON  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.

1.  Vertaile keliakiaa ja vilja-allergiaa. 

2.  Pohdi, mitä vaikutuksia ehkäisypillerin keksimisellä on ollut seksuaali- ja lisääntymister-
veyteen Suomessa.

3.  Yle julkaisi verkkosivuillaan oheisen uutisen. Selitä, miten ulkoilman saasteet vaikuttavat 
elinikään.

           <http://yle.fi>. Luettu 24.9.2014.

4.  Määrittele, mitä itsehoidolla, omahoidolla ja ammattilaisten antamalla hoidolla tarkoitetaan, 
ja arvioi niiden merkitystä terveyden ja sairauksien hoidossa.
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5.  Ohessa on kahden lukioikäisen nuoren kirjoittamat tekstit aiheesta ”Minun terveysnäke-
mykseni”. Tarkastele teksteissä esitettyjen terveysnäkemysten eroja ja yhtäläisyyksiä.  

 Teksti 1: Minusta terveys on hyvää oloa eli ei ole sairauksia, vaan on toimintakykyinen ja 
   voi toteuttaa itseään ilman fyysisiä kipuja tai rajoitteita. Jos ihmisellä on jokin 
   vamma tai sairaus, hän voi kokea toimintakykynsä rajoittuneeksi, eikä hän välttä- 
  mättä pidä itseään ihan kokonaan terveenä. Myös ikä voi vaikuttaa terveyttä huo- 
  nontavasti, mutta toisaalta vanha isoäitini sanoi, että hän oli vanhana terveempi  
  kuin nuorena tyttönä. Hän eli 90-vuotiaaksi ja oli aina tavatessamme iloinen ja 
   tyytyväinen ja sanoi olevansa terveyden perikuva. Nuorena hänellä oli aina maha 
   kipeä, koska silloin ei tiedetty mitään laktoosi-intoleranssista, ja maalaistalon 
   tyttönä hänen piti juoda maitoa joka päivä. Nyt erilaisia terveystestejä on inter- 
  net pullollaan ja ihmisten on helppo testata omaa terveyttään. Monilla on myös 
   erilaisia mittareita, jotka auttavat heitä seuraamaan omaa terveyttään, esimerkiksi 
   verenpainetta tai sykettä. Monet pitävät myös treenipäiväkirjaa suorituksistaan. 
  Minun ikäisilläni nuorilla on usein pää kipeä, ja monet ovat usein väsyneitä. Ehkä 
   nämä oireet liittyvät elämäntapoihin, liian vähäiseen uneen ja siihen, että ollaan 
   usein tietokoneella. Terveyttä ei tule ajatelleeksi, jos se on ihan hyvä. 

 Teksti 2:  Terveys on jokaiselle eri asia. Jokainen voi kokea terveyttä omalla tavallaan, ja 
   kukin saa määritellä sen miten haluaa. Minulle terveys on tasapainoa työn ja 
   levon välillä, sen välillä, että harrastan urheilua ja luen kirjoja ja juttelen kave- 
  reideni kanssa. Elämän on oltava monipuolista, siispä terveydenkin on oltava ko- 
  konaisvaltaista. Viime talvena sain rasitusvamman liiasta harjoittelusta, ja lii- 
  kuntakielto sai minut huomaamaan, kuinka tärkeää liikunta minulle on. Vasta 
   röntgenkuvat saivat minut ajattelemaan, että on kuunneltava itseään. Olin kyllä 
  treenannut kovaa, ja jalka oli vähän kipeä, mutta en välittänyt oireista. 
   Liikuntakiellon aikana olin ärtynyt ja nukuin huonosti, tuntui, etten koulussakaan

    oppinut kuten aiemmin. Nyt olen pitänyt huolen siitä, että lepään riittävästi ja 
  elämässä on muutakin tekemistä kuin liikunta. Olenkin nyt jotenkin terveempi 
  kuin ennen. Olen mukana urheiluseuramme juniorityössä, ja sen myötä olen 
  tutustunut lapsiin ja nuoriin, joiden kodeilla ei ole varaa tukea lastensa harjoit- 
  telua. Yhteiskunnaltakaan ei tällaista apua aina saa, vaikka toisaalta ainakin 
  meidän kaupunki pitää urheilupaikat aika hyvässä kunnossa. Olemme järjestä- 
  neet kaikenlaista toimintaa lähellä näiden lasten ja nuorten koteja, ja monet heis- 
  tä ovat sanoneet, että on ollut paljon kivempaa sen jälkeen kun he ovat päässeet 

   mukaan yhteisiin juttuihin muiden kanssa. Minusta tämä homma on ollut erittäin 
   mielekästä. Se liittyy myös terveyteen. 
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6.  Oheisessa taulukossa on kuvattu eräiden yleisten syöpälajien vuosittaiset keskimääräiset 
ilmaantumismäärät Suomessa vuosina 1966–2012 (Syöpärekisteri 2014). Laadi tiivistelmä 
syövän ilmaantuvuudessa vuosina 1966–2012 tapahtuneista keskeisistä muutoksista ja ana-
lysoi, mistä nämä muutokset voivat johtua.

7.  Maailman terveysjärjestö WHO pitää antibioottiresistenttejä bakteereja maailmanlaajuise-
na kansanterveydellisenä uhkana. Antibioottiresistenttien bakteerien arvioidaan aiheuttavan 
2,5 miljoonaa hoitopäivää sairaaloissa, ja bakteerien aiheuttamiin infektioihin kuolee pel-
kästään Euroopassa vuosittain 25 000 henkilöä (ECDC–EMEA 2009). 

 
 Määrittele, mitä antibioottiresistenssillä tarkoitetaan, ja perustele, miksi sitä pidetään kasva-

vana ongelmana. 

8.  Pohdi seulontatutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

 Olet mukana ryhmässä, jonka tehtävänä on laatia useita tekijöitä huomioiva testi, jonka 
avulla voidaan arvioida mahdollisimman hyvin ihmisen riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. 

 Mitä asioita riskitestiin tulisi sisällyttää ja miksi?

1966–
1970

1976–
1980

1986–
1990

1996–
2000

2006–
2010 2012

NAISET
Imukudos, verta muodostava kudos 393 564 746 939 1041 1178
Kohdunkaulan syövän esiasteet 295 166 297 758 871 948
Kohdunkaula 390 210 147 164 150 145
Paksusuoli 256 423 585 715 853 934
Keuhkot, henkitorvi 151 278 373 531 736 793
Ihomelanooma 85 148 249 309 508 615
Maha 644 577 517 378 297 242
Ruokatorvi 135 119 106 90 85 76
Kaikki syövät 5298 6951 9204 11498 13804 14895

MIEHET
Eturauhanen 483 908 1323 3082 4484 4604
Keuhkot, henkitorvi 1766 2064 1769 1632 1658 1591
Imukudos, verta muodostava kudos 437 583 734 940 1189 1256
Paksusuoli 165 254 396 564 784 899
Ihomelanooma 66 121 239 314 542 707
Maha 832 685 558 445 384 330
Ruokatorvi 114 99 108 123 178 209
Kaikki syövät 5764 7143 8234 11051 14320 15419

+9.  



 Miksi 1800-lukua pidetään merkittävänä ajanjaksona kansanterveystieteen ja lääketieteen 
kannalta Euroopassa? Hyödynnä vastauksessasi myös oheisia kuvia.

              

 

+10.
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Lähteet:
Kuva 1: <http://americanmedicalhist.wordpress.com>;
Kuva 2: <http://www.victorianweb.org>; 
Kuva 3: <http://commons.wikimedia.org>; 
Kuva 4: <http://copac.ac.uk>. 
Luettu 1.6.2014.
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