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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                           TERVEYSTIEDON  KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                   19.9.2012

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) antioksidantti
 b) ortoreksia
 c) helikobakteeri

2. Esittele Maailman terveysjärjestön Ottawan asiakirjassa nimeämät terveyden edistämisen 
toimintatavat ja kuvaa jokaista toimintatapaa yhden esimerkin avulla.  

3. Unen vaiheet ja niiden merkitys terveydelle ja toimintakyvylle

4. Kouluterveys 2010 -tutkimuksessa 24 % peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaista ja 21 % 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ilmoitti käyttävänsä yli neljä tuntia jokaisena koulupäivänä 
television katseluun, tietokoneen käyttöön sekä kännykkä- ja konsolipeleihin. Tällaista aikaa 
on kutsuttu ruutuajaksi. Kuvaile ja pohdi, minkälaisia vaikutuksia päivittäisellä ruutuajalla voi 
olla nuorten terveyteen.

5. Ohessa on ote tutkimuksen tiivistelmästä. Esittele tiivistelmän pohjalta kyseisessä tutkimuk-
sessa käytettyjen aineistonkeruumenetelmien luotettavuuteen liittyviä tekijöitä.

 TIIVISTELMÄ

 Ihoatopiaa sairastavien lasten perheiden arki

 Hoitotieteellinen tutkimus lasten atooppisesta ihottumasta ja sen merkityksestä lapselle ja per-
heelle on ollut vähäistä. Tässä tutkimuksessa kuvataan perheen arkea, kun siinä on 4–10-vuo-
tias ihoatoopikkolapsi. Tutkimukseen osallistuneiden lasten atooppinen ihottuma oli lääkärin 
arvion mukaan kohtalainen tai vaikea. Aineistot kerättiin haastattelemalla lapsia ja huoltajia  
(n=24) ja havainnoimalla haastattelujen yhteydessä perheiden (n=7) toimintaa heidän koto-
naan. Haastattelut nauhoitettiin, ja havainnot kirjattiin välittömästi tapaamisen jälkeen kenttä-
päiväkirjaan. Tutkimuksen perheet valittiin harkinnanvaraisesti, ja haastatteluja ja havainnoin-
tia tehtiin useaan kertaan monipuolisen aineiston saamiseksi. 
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6. Pohdi urheiluun liittyvää alkoholimainontaa eettisestä näkökulmasta.

Kuvat: ylhäältä alkaen vasemmalta oikealle:
<http://www.b2reds.com/taustakuvat.php>; <http://uk.bloggif.com/images/Football/Liverpool-FC/Liverpool-FC-Steven-

Gerrard-img2350>; <http://www.automobilsport.com/turkey-gp-red-bull-racing-f1-podium-mark-webber-sebastian-vettel-
fabrice-lom---64563.html>; <http://nieveyalgomas.blogspot.com/2011/03/12th-verbier-high-five-by-carlsberg.html>.

Luettu 18.10.2011.

+9.

+10.

7. a) Esittele kolme erilaista lähdettä, joiden säteilylle ihmiset altistuvat Suomessa. (3 p.)
 b) Kuvaile niiden aiheuttaman säteilyn terveysvaikutuksia. (3 p.) 

8. Usein esitetty väittämä on, että kuoroharrastus edistää terveyttä. Mihin kuoroharrastuksen 
mahdolliset terveyttä edistävät vaikutukset perustuvat?

 Kuvaile, millainen sairaus astma on, esittele sen aiheuttajia, oireita ja selvitä astman ennalta-
ehkäisyä.

 Suomessa vastasyntyneiden elinajanodote on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana noussut 
noin 11 vuotta sekä tytöillä että pojilla. Vuonna 2010 syntyneiden tyttöjen elinajanodote on 
noin 83 vuotta ja poikien 77 vuotta. Vastaavat luvut olivat 1960-luvun alussa tytöillä noin 72 
vuotta ja pojilla 66 vuotta.

 Pohdi, mitkä tekijät selittävät tätä toteutunutta eliniän pidentymistä Suomessa 1960-luvun 
alusta 2010-luvulle.


