
Hyvän vastauksen piirteet 

 
 
Biolääketieteen valintakoe 20.05.2015 

  
 

Maksimipisteet: 45 
 

 
 
I) Monivalintakysymykset. Rengasta oikea vaihtoehto. Vain yksi 
vaihtoehdoista on oikein. Vastaus on hylätty, jos on rengastettu 
useampia kohtia. Maksimipisteet 14 (0,5 p/ kysymys). 

 
1 )Operonit 
a) sijoittuvat aitotumallisissa soluissa kromosomien päihin. 
b) ovat bakteerisolujen DNA-alueita, jotka eivät sisällä proteiinisynteesissä 

tarvittavaa informaatiota. 
c) poistetaan esiaste-RNA:sta transkriptiossa. 
d) ovat esitumalliselle soluille tyypillisiä geenirakenteita, joissa useita geenejä 

on ryhmittynyt yhden säätelyalueen perään. 
e) ovat DNA-viruksien geenien säätelyalueita. 

 

2) Toimivaa DNA:ta ei ole 
a) bakteerien solulimassa.  
b) kloroplasteissa.  
c) lysosomeissa.  
d) mitokondrioissa.  
e) tumissa. 

 

3) Promoottori  

a) ohjaa translaation jälkeen proteiinien solun sisäistä kuljetusta. 
b) sijaitsee välittömästi ennen geenin sitä kohtaa, josta lähetti mRNA:n 

valmistuminen alkaa. 
c) on DNA-polymeraasin tunnistus- ja sitoutumisalue. 
d) ohjaa mutageenisten yhdisteiden toimintaa tumassa. 
e) on yksi perimän toistojaksojen muodoista 
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4) Karsinogeenit 

a) ovat mutaation tuloksena syntyneitä geenejä 
b) ovat geenejä, jotka aiheuttavat syöpää. 
c) ovat syöpää aiheuttava tekijöitä. 
d) estävät syöpäsolujen kasvua. 
e) ovat tehokkaita mikrobilääkkeitä. 

 

5) Kaikkein yleisimpiä molekyylejä soluissa ovat 
a) proteiinit. 
b) hiilihydraatit. 
c) mineraalit. 
d) lipidit. 
e) vesimolekyylit. 

 
6) Nukleiinihappoketjussa nukleotidit liittyvät toisiinsa __________________ 
sidoksilla. 
a) peptidi 
b) fosfodiesteri 
c) glykosidisilla 
d) vety 
e) nukleosidisilla 

 
7) Alla luetellut termit viittaavat eukaryoottisolun tuman materiaaliin. Missä 
seuraavista vaihtoehdoista termit on järjestetty kasvavan koon ja lisääntyneen 
kompleksisuuden mukaisesti? 
a) kodoni, eksoni, geeni, kromosomi, genomi 
b) eksoni, geeni, kromosomi, genomi, kodoni 
c) geeni, kromosomi, genomi, kodoni, eksoni 
d) kromosomi, genomi, kodoni, eksoni, geeni 
e) genomi, kromosomi, eksoni, geeni, kodoni 
 
8) Mikä seuraavista väittämistä on väärä 
Bakteerit 
a) ovat aina esitumallisia organismeja. 
b) eivät välttämättä tarvitse happea kasvaakseen. 
c) voivat konjugaation avulla siirtää perimäänsä toisen bakteeriin. 
d) lisääntyvät meioottisesti, koska niiden perimä on haploidi. 
e) voivat transformaation avulla ottaa sisäänsä ulkopuolista DNA:ta. 

 
9) Rodopsiini 
a) hajoaa nopeasti valossa 
b) on eräs ruoansulatusentsyymi 
c) on mutageeninen ympäristömyrkky 
d) välittää hermosignaalin lihassolulle 
e) Saadaan esim. marjoista 
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10) Meioosi 
a) Sen aikana kromosomien määrä kaksinkertaistuu 
b) Tapahtuu sukusolujen kehityksen aikana vain yhden kerran 
c) Vastinkromosomit järjestyvät meioosissa satunnaisesti 
d) Solusykli on meioosissa pysähtynyt (G0–faasi) 
e) kudosten solut erilaistuvat meioosin avulla. 

 
11) Ohutsuolessa 
a) maksan tuottama sappineste pilkkoo proteiineja. 
b) haimaneste tekee glukoosista glykogeeniä. 
c) muodostuu alku- eli primäärivirtsaa. 
d) esim. lipaasit ja proteaasit ovat aktiivisia. 
e) on talirauhasia keräämässä ravinnon rasvoja. 

 
 

12) Luustolihas 
a) koostuu sarkofageista. 
b) koostuu vain yhdenlaisesta lihassolutyypistä. 
c) ei voi tuottaa energiaa ilman happea. 
d) käyttää kuluttamansa energian etenkin lämmöntuottoon. 
e) toimii yksinomaan autonomisen hermoston ohjaamana. 
 
13) Käänteiskopijoijaentsyymi 
a) tuottaa aminohappojärjestyksen perusteella RNA:ta. 
b) säätelee androgeenien tuotantoa. 
c) on yksi tärkeimmistä tumassa toimivista entsyymeistä. 
d) kopioi RNA:n DNA:ksi. 
e) sen eritys suoliston limakalvoilla on vahvasti syklistä. 
 
14) Sydän 
a) on motorisen hermoston ohjaama. 
b) muuttuu rakenteellisesti syntymän yhteydessä. 
c) sulkee eteis-kammioläpät diastolen (veltostumisvaihe) ajaksi.  
d) on ilmapussin ympäröimä. 
e) ei tarvitse omaa verisuonitusta, sillä se on veren täyttämä. 

 
15) Autonominen hermosto 
 
a) ohjaa motorisia toimintoja. 
b) käyttää välittäjäaineenaan asetaldehydiä. 
c) ei toimi unen aikana. 
d) ei ole missään yhteydessä keskushermostoon. 
e) säätelee useita elintoimintoja. 
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16) Istukka 
a) suojaa sikiötä äidin vasta-aineilta. 
b) muodostuu yksinomaan äidin soluista. 
c) estää virusinfektion leviämisen sikiöön. 
d) päästää sikiön tuottamat kuona-aineet äidin verenkiertoon. 
e) yhdistää äidin ja sikiön verenkierrot toisiinsa. 

 
 

17) Restriktioentsyymi 
a) on bakteerien puolustuskeino bakteerien viruksia vastaan. 
b) Rajoittaa lääkeaineiden metaboliaa maksassa. 
c) rajoittaa solujen energia-aineenvaihduntaa. 
d) katkaisee tärkkelysketjuja pieniksi polysakkarideiksi. 
e) Fysiologisesti estää terveiden solujen rajattoman jakautumisen. Ei toimi 

syöpäsoluilla. 

 
18) Syöpä 
a) muodostaa aina kiinteän kasvaimen. 
b) vaatii syntyäkseen vain yhden mutaation. 
c) voi olla viruksen aiheuttama. 
d) on yleistä ydinvoiman takia. 
e) aiheutuu geenimanipuloiduista raaka-aineista valmistetusta ruoasta.  
 

 

19) Polymeraasiketjureaktio (PCR) 
a) voi suoraan monistaa RNA-molekyylejä. 
b) liittyy muovipolymeerien valmistukseen. 
c) vaatii yksijuosteisen RNA:n toimiakseen. 
d) tehdään alhaisessa jääkaappilämpötilassa DNA:n herkkyyden takia. 
e) vaati toimiakseen kaksi DNA-aluketta. 
 
 
20)  Virukset 
a) niiden perintöaines aina DNA:ta. 
b) myös bakteereille on viruksia. 
c) viruksilla on aina lipidivaippa. 
d) ovat yleistyneet rokotusten takia. 
e) eivät aiheuta kasvien tauteja. 
 
 
21)  Maksa 
a) osallistuu veren sokeritasapainon säätelyyn. 
b) muodostaa rasvahapoista sokereita. 
c) tuottaa seerumiin etyylialkoholia. 
d) on tärkein nestetasapainon säätelijä. 
e) sisältää runsaasti rustoista sidekudosta. 
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22) Valkosolut 
a) erilaistuvat luuytimen hiussuonten epiteelisoluista. 
b) muodostavat silmän valkoisen kalvon. 
c) muodostuvat aikuisella maksassa. 
d) ovat valkean rasvakudoksen yleisin solutyyppi. 
e) toimivat virheellisesti autoimmuunitaudeissa. 
 
23)  Kuuloaistinsolut 
a) sijaitsevat tärykalvolla. 
b) sijaitsevat Bowmanin kapselissa. 
c) sijaitsevat Cortin elimessä. 
d) sijaitsevat thymuksessa. 
e) sijaitsevat aivojen kuulokeskuksessa. 
 
24)  Elinsiirrossa on tärkeintä, että 
a) luovuttaja on saman ikäinen kuin elimen vastaanottaja. 
b) luovuttaja ja vastaanottaja ovat samaa sukupuolta. 
c) kudosantigeenit ovat mahdollisimman samanlaisia. 
d) luovuttaja ja vastaanottaja edustavat samaa kansallisuutta.  
e) siirrettävä elin syväjäädytetään mahdollisten parasiittien tuhoamiseksi. 
 
25)  Ruoansulatusentsyymi 
a) pepsiini 
b) telomeraasi 
c) kapsaisiini 
d) osteokalsiini 
e) trombiini 
 
26) Kasvuhormonia muodostuu etenkin 
a) munuaisissa 
b) aivolisäkkeessä. 
c) maksassa. 
d) luuytimessä. 
e) sukupuolirauhasissa. 

 
27) Hermoimpulssi siirtyy synapsiraossa kemiallisesti. Välittäjäaineena voi 

toimia 
a) asetaldehydi. 
b) dopamiini. 
c) sariini. 
d) lysergihapon dietyyliamidi. 
e) etanoli. 

 
28)  Limbinen järjestelmä säätelee 
a) primitiivisiä vaistonvaraisia toimintoja. 
b) raajojen motoriikkaa. 
c) matemaattisia ja musikaalisia taitoja. 
d) elimistön vireystilaa. 
e) limakalvojen limantuottoa. 
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II) NIMEÄMISTEHTÄVÄ 
 
N1) Nimeä silmän rakenteet (0,5 p /rakenne, maks. 5p) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N2) Mitkä ovat ihmisen elimistön neljä peruskudosta?  (0,5p / kudos, maks. 2p) 
 
 
1.Epiteelikudos _____________________________ 

2. Hermokudos_________________________________ 

3. Lihaskudos___________________________________ 

4. Tukikudos____________________________________ 
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III) Täydennä oikea termi/sana aukkokohtiin (0,5p /oikea täyttö, 
maks. 5p) 
 
 
1. Kasvit varastoivat glukoosin ____tärkkelyksen______________________ muodossa ja eläimet 

varastoivat sen ____glykogeenin________________________________muodossa. 

 
2. DNA -juostetta syntetisoiva entsyymi on nimeltään____DNA-polymeraasi________________ 
 
3. Hapettomissa oloissa solutasolla ravintoaineesta energiaa vapauttavaa reaktiosarjaa 

kutsutaan anaerobiseksi soluhengitykseksi 

 

4. Maailman vanhin bakteerityyppi, joka poikkeaa aitobakteereista aineenvaihdunnaltaan ja 

rakenteeltaan (esim. geenit sisältävät introneita). Nämä ___arkkibakteerit___________________ 

muodostavat yhden eliökunnan kolmesta domeenista. 

 

5. Mitä hedelmöityshoitoa voi käyttää, jos 

miehellä on siemennesteessä vain vähän siittiöitä: siittiön mikroinjektio munasoluun  

naisen munatorvet ovat tulehduksen jälkitilan seurauksena tukkeutuneet: 

koeputkihedelmöitys_________________ 

6. Ihmisellä on alkion eri kudoksiksi ja elimiksi kehittyviä soluja.  

Varhaisen alkion  totipotentit/kaikki kykyiset solut___________________________ voivat kehittyä 

uudeksi yksilöksi.  Noin viikon ikäisen alkion solut ovat melkein kaikkikykyisiä 

/pluripotentteja____, ne voivat kehittyä miksi tahansa kudokseksi. Aikuisessa ihmisessä on 

monikykyisiä/multipotentteja kantasoluja__________, jotka voivat kehittyä vain muutamaksi 

eri kudokseksi.  

 

Tekijänvaihto/crossing over_________________ eli tapahtuma, jossa meioosissa 

vastinkromosomit vaihtavat osia vastavuoroisesti. Tämä johtaa samassa kromosomissa olleiden 

geenien kytkennän purkautumiseen. 
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IV) Selitä tapahtumat 
 
Ligandin sitoutuessa solukalvolla sijaitsevaan reseptoriinsa, se aktivoi solunsisäisen 
signaalinvälityksen, jonka seurauksena kromatiinin rakenne avautuu ja signaalin 
säätelemien kohdegeenien ilmentyminen käynnistyy. Selitä alla olevan kuvan 
numeroilla merkittyihin kohtiin lyhyesti mitä ko. vaiheissa tapahtuu. 6 p. 
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V) Esseetehtävät (2 kpl).  
 
E1) Sinun pitäisi tuottaa E. coli -bakteerissa ihmisen Interleukiini-10 sytokiinia. 
Käytössäsi on riittävästi tätä ilmentäviä ihmisen leukosyyttejä ja kaikki 
tarvittavat tilat, geenitekniset menetelmät, tarvikkeet, laitteet ja E. coli -bakteerit. 
Miten toimisit? (7 p) 
 

Vastauksen tulee sisältää seuraavia asioita 
• RNA eristetään soluista. Leukosyyttien lähetti-RNA muunnetaan 

cDNA:ksi käänteiskopijoijaentsyymillä. E.coli ei voi käyttää suoraan 
eukaryootin genomista DNA:ta geenituotteen valmistamiseen, sillä E. 
coli ei tunnista introneita. E. coli voi käyttää eukaryoottisolujen RNA:sta 
valmistettua cDNA:ta, koska siinä ei ole introneita.  

• cDNA:n monistus PCR:llä, käytetään alukkeita, jotka valitsevat 
Interleukiini-10:n lähetti-RNA:sta muodostetun cDNA:n. Interleukiini-
10:n cDNA on erotettava ja monistettava lukuisien lähetti-RNA 
molekyylien cDNA:n joukosta  

• PCR-tuotteen liittäminen sopivaan tuotto plasmidiin, jossa on myös 
antibioottiresistenssin geeni. Katkaisuentsyymit, liittäjäentsyymit  

• Plasmidiin liitetyn cDNA:n sekvensointi tai hybridisaatio (onko varmasti 
oikea cDNA kloonattuna)  

• E. colin transformaatio plasmidilla (geenin siirto E.coliin). Selektio 
antibioottiresistenssin avulla. Tuotantoplasmidin sisäänsä ottaneet  
bakteerit on valikoitava tuottamattomien joukosta.  

 
 
E2) Ravintoaineiden pilkkoutuminen ja imeytyminen suolistossa (6 p) 
 
Vastauksen tulee sisältää seuraavia asioita: 

• Ohutsuolen alkuosassa (pohjukaissuoli) sappineste  ja haimaneste 
sekoittuvat ruokamassaan 

• Sappisuolat hajottavat rasvan pieniksi palloiksi, haimaneste neutraloi 
ruokamassaa ja sisältää rasvoja, proteiineja, nukleiinihappoja ja 
hiilihydraatteja pilkkovia entsyymejä 

• Myös suolineste sisältää hiilihydraatteja ja peptidejä pilkkovia 
entsyymejä 

• Ohutsuolella on suuri sisäpinta-ala nukkalisäkkeiden ja niiden pinnan 
mikrovillusten ansioista 

• Suuri osa vedestä, proteiinesta pilkotut aminohapot,   ja 
hiilihydraateista pilkotut monosakkaridit imeytyvät verenkiertoon, 
rasvoista pilkotut rasvahapot ja glyseroli pääasiassa imusuonistoon 

• Paksusuolesta imeytyy lähinnä vettä ja suoloja. 
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BIOLÄÄKETIETEEN    Henkilötunnus: |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| 

KOULUTUSOHJELMA    Sukunimi:        ___________________________ 

         20.5.2015    Etunimet:         ___________________________ 

Nimikirjoitus:  ___________________________ 

 
 
 
 

KEMIA  
 

Kuulustelu klo 9.00-13.00 

 
VASTAUSMONISTE 

 
HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET 

 
YLEISET OHJEET 
 

1. Tarkista, että saamassasi vastausmonisteessa on sivut 1-3 ja tehtävämonisteessa 
sivut 1-10. Mitään vastaus- ja tehtävämonisteen papereita ei saa viedä mukanaan 
eikä monistenippuja saa purkaa.  

 
2. Kirjoita selvästi nimesi ja muut henkilötietosi sille varattuun tilaan 

vastausmonisteen kansilehdellä 1 sekä sivuilla 2 ja 3.  
 

3.  Tehtävien ratkaisussa saatat tarvita jaksollisen järjestelmän taulukkoa. 
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BIOLÄÄKETIETEEN    Henkilötunnus: |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| 

KOULUTUSOHJELMA    Sukunimi:        ___________________________ 

         20.5.2015    Etunimet:         ___________________________ 

Nimikirjoitus:  ___________________________ 

VASTAUSMONISTE 
   
 
Kokoa alla oleviin ruudukoihin tehtävien 1-22 vastaukset. Laskutoimituksiin voi käyttää 
tehtävämonistetta, mutta vain vastausmoniste arvostellaan. Vastausruudukkojen ulkopuolella 
olevia merkintöjä ei arvostella. 
 
Tehtävissä 1-17 on vain yksi oikea vastaus, joka kirjataan alla olevaan vastausruudukkoon ilman 
välivaiheita. Jos tehtävässä pyydetään valitsemaan oikea vaihtoehto, vain vaihtoehdon 
kirjaintunnus merkitään vastausruutuun. Jos laskutehtävien yhteydessä pyydetään ilmoittamaan 
tulos, niin muista ilmoittaa tulos oikealla esitystarkkuudella sekä myös tuloksen yksikkö. 
 
Tehtävissä 18-21 on yksi tai mahdollisesti useampi oikea vastaus. Jokaisesta väärästä vastauksesta 
vähennetään 1 p tehtävän pisteistä. Kunkin tehtävän alin pistemäärä on 0 pistettä. Kysymykseen 
vastaamatta jättäminen tai jokaisen kohdan valitseminen tuottaa 0 pistettä. 
 
Tehtävän 22 maksimipistemäärä on 4 p. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 0,25 p. Vastaamatta 
jättäminen ja väärä vastaus tuottavat 0 pistettä.  
 
 
Vastausruudukko (tehtävät 1-21): 
 
Tehtävän 
numero 

Vastaus  Tehtävän 
numero 

Vastaus 

1 C  12 A 

2 C  13 B 

3 D  14 0,144 mol/l 

4 D  15 C 

5 C  16 B 

6 E  17 C 

7 259 mg  18 B,C 

8 0,231 mol/l  19 A,C 

9 C  20 A,D 

10 E  21 B,C 

11 B    
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BIOLÄÄKETIETEEN    Henkilötunnus: |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| 

KOULUTUSOHJELMA    Sukunimi:        ___________________________ 

         20.5.2015    Etunimet:         ___________________________ 

Nimikirjoitus:  ___________________________ 

 
 
Tehtävä 22. 
 

A.     ammoniakkia/NH3 I.     β-laskos /β-levy 

B.     kondensaatio J.     positiivisesti 

C.     peptidi/amidi K.    elektronegatiivisen/happi/typpi/fluori 

D.     sp2 L.     varautuneen 

E. aminohappojärjestys/aminohapposekvenssi M.    dispersio/van der Waalsin 

F.     amino N.     3-ulotteisen rakenteen/muodon/ 

         tertiäärirakenteen/konformaation 

G.     karboksyyli/karboksyylihappo O.     Denaturaatiossa/Kuumennettaessa 

H.     α-kierre /α-heliksi P.     katalyyttinä/katalysaattorina 

 
 
 
Kokeen korjaaja täyttää: 
 
Tehtävän 22 pisteet:______________    Kokonaispisteet tehtävistä 1-22:_______________ 
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