SUOMI TOISENA KIELENÄ
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Nämä esimerkit täydet pisteet antavasta vastauksesta eivät sido ylioppilastutkintolauta‐
kunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Tässä julkaistavan esimerkkivastauksen lisäksi lautakunta voi hyväksyä myös muita mahdol‐
lisia tapoja ilmaista asia.
Tehtävien Ib ja III arvioitavat piirteet on kuvattu ylioppilastutkintolautakunnan antamissa
suomi toisena kielenä ‐koetta koskevissa määräyksissä.
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset
_suomi_toisena_kielena.pdf

I TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
Ia Avoimet kysymykset
a) Tulevaisuudessa syövät lisääntyvät entisestään, koska ihmiset elävät pidempään kuin ennen.
Syöpään sairastuneista kuitenkin yhä useampi paranee. Tappavat syövät, kuten vatsa‐,
keuhko‐ ja ruokatorven syövät, vähenevät. Vastaavasti paranevat syövät yleistyvät.
b) Syöpiä voidaan havaita hyvin erilaisten seulontojen ja geenitestien avulla. Syöpiä voidaan
hoitaa täsmälääkkeillä, sytostaattihoidoilla sekä ihmisen immuunijärjestelmään vaikuttavilla
hoidoilla. Tulevaisuudessa hoidot ovat yksilöllisempiä, ja syövän eri alatyyppejäkin
hoidetaan eri tavoin.
c) Tarjolla tulisi olla oikeaa tietoa sekä syövästä että siihen liittyvistä ennusteista. Kun ihmiset
saavat asiallista tietoa, se voi muuttaa heidän suhtautumistaan. Erityisesti työpaikkoja tulisi
informoida siitä, että syöpäpotilas voi jatkaa elämäänsä kuten muutkin.
d) Hänen ulkonäkönsä muuttui syövän vuoksi. Hänen hiuksensa lähtivät, ja hän lihoi paljon.
Hänen suhtautumisensa elämään muuttui, ja hän alkoi nauttia monista asioista eri tavalla
kuin aikaisemmin. Myös hänen kaveripiirinsä muuttui, ja äidistä tuli paljon läheisempi kuin
aikaisemmin.
e) Hänen syntymämerkkinsä ärtyi auringossa lomamatkalla. Hän tunsi kovaa kipua ja meni
lääkäriin, jolloin syöpä todettiin. Sairaudesta seurasi, että aurinkoa ei voinut ottaa ja luomia
tuli tarkkailla jatkuvasti. Sanna‐Marjan sairastuttua myös muutamat muut hakeutuivat
lääkäriin ja hänen oma parisuhteensa lujittui.

II PRODUKTIIVINEN AUKKOTEHTÄVÄ
Mallivastaukset
1. Kouluruokailuun
2. huonovointisuutta
3. todettiin
4. jonka
5. lomatuliaiseksi
6. sijaan
7. nykyisestä
8. rokottamiseen
9. pysyvä
10. Niiden
11. rokotteilla, rokotteiden avulla
12. tavattava/tavattu
13. vuoteeseen
14. pahin
15. kosketuksesta, kosketuksessa, kosketuksen avulla
16. tehokkaammin
17. Sairastuneista
18. vaarallisemman
19. suojaava
20. 6‐vuotiaana
21. liikkeellä
22. suojattomiin
23. rokotuksista
24. kuin
25. rokottamaton, ei‐rokotettu
26. vähäisempi
27. mukaan, mukaisesti
28. käynnistymiseen, käynnistymiseksi, käynnistymiselle
29. rokotteeseen
30. joissa, joiden

