
1. Millaisia vuorovaikutussuhteita voi esiintyä kahden lajin välillä? Selitä esimerkein 
miten nämä suhteet voivat toimia luonnonvalintana ja ohjata evoluutiota. 
 
Hyvästä vastauksesta näkyy, että lukija on ymmärtänyt kummankin lauseen kysymykseksi, siksi 
vastauskin kysymykseen on kaksiosainen. 

1) Hyvästä vastauksesta tulee ilmetä: (YHTEENSÄ 1) 8 pistettä): 
a.  Lajienväliset suhteet voivat vaikuttaa lajeihin joko positiivisesti, negatiivisesti tai 

niillä ei ole vaikutusta (2 p): 
b. Edellytetään, että vähintään 3 vuorovaikutussuhdetta mainitaan ja selitetään miten 

hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Jokaisesta 3:sta saa 2 pistettä seuraavasti (max 
6 p) 

i. Mutualismilla (1 p) tarkoitetaan kahden lajin suhdetta, jossa kumpikin 
hyötyy (+/+) (1 p). 

ii. Kilpailua (1 p) voi esiintyä kahden lajin välillä esimeriksi ravinnosta tai 
pesäpaikoista (resurssikilpailu), vaikutus usein molemmille negatiivinen (-
/-) (1 p) 

iii. Saalistuksella (1 p) tarkoitetaan lajienvälistä vuorovaikutussuhdetta, jossa 
toinen laji hyödyntää toista (esimerkiksi peto-saalis, kasvi-herbivori, 
loisinta) (+/-) (1 p). 

iv. Kommensalismilla (1 p) tarkoitetaan kahden lajin välistä 
vuorovaikutussuhdetta, jossa toinen osapuoli hyötyy ja suhde on toiselle 
merkityksetön esimerkiksi pöytävieraus (+/0) (1 p) 

v. Ammensalismilla (1 p) tarkoitetataan kahden lajin välistä 
vuorovaikutussuhdetta, jossa toinen osapuoli kärsii vaikka toiselle ei siitä 
ole vaikutusta (-/0) (1 p) 

2) Hyvästä vastauksesta tulee ilmetä mitä luonnonvalinnalla tarkoitetaan ja esimerkit 
valinnan tyypeistä lajienvälisiä vuorovaikutussuhteita esimerkkeinä käyttäen, 
maksimipisteisiin riittää, että jokaista valinnan muotoa on selitetty yhdellä 
vuorovaikutussuhteella: (YHTEENSÄ 2) 36 pistettä) 

a. Valinta vaikuttaa populaatioissa perintötekijöiden lukusuhteisiin suosimalla 
kelpoisuudeltaan parhaita yksilöitä (3 p) ja siten johtaa näiden perintötekijöiden 
yleistymiseen populaatiossa (3 p) 

b. Valinta voi olla: (max 6 p) 
i. Suuntaavaa (1 p) joka suosii ominaisuuden tiettyä ääripäätä(1 p). 

ii. Hajottavaa (1 p), eli suosia tietyn ominaisuuden ääripäitä (1 p).  
iii. Tasapainottava (1 p), eli valinta suosii keskimääräisiä yksilöitä (1 p) 

c. Esimerkit (8 jokaisesta pistettä) jokaisesta, esimerkkien oltava kuitenkin kaikkien 
eri vuorovaikutussuhdekategoriasta (+/+, -/-, +/-) Esimerkeistä tulee ilmetä 
selvästi mekanismi eli miten

i. Peto-saalissuhde vuorovaikutuksena voi suosia saalislajeissa nopeimmin 
liikkuvaa (4 p), jotka pääsevät saalistajaa pakoon sekä pääsevät 
lisääntymään, jolloin populaation keskijuoksunopeus voi kasvaa (4 p) tai 
peto-saalissuhde voi suosia taustaansa paremmin sopeutuvaa väritystä (4 
p), koska näkyvät yksilöt jäävät helpommin pedon suuhun ja vain 
taustaansa sopeutuvat pääsevät lisääntymään. (4 p) 

 vuorovaikutussuhde ohjaa evoluutiota (max. 24 p) 

ii. Kilpailu vuorovaikutuksena voi johtaa siihen, että välttääkseen kilpailua (4 
p) kahden eri lajin yksilöt eriytyvät ravinnonkäytön suhteen, koska eri 
tavalla ravintoa käyttävät pystyvät lisääntymään paremmin (4 p).  



iii. Symbioottiinen suhde voi johtaa rinnakkaisevoluutioon, jossa kummankin 
lajin rakenteet sopeutuvat aina vain paremmin toisiinsa (4 p), esimerkiksi 
pölyttäjähyönteisten kärsän pituus ja kasvin emin vartalon pituus sopivat 
paremmin ja paremmin toisiinsa. (4 p) 

 
 
Loogisuus ja ymmärrettävyys (4 p) 
 
A Tietoon perustuva ymmärrys 
- syy-seuraussuhteet eivät ole hallussa -1p 

Esim. kausaliteetti on ymmärretty väärin tai säätelijöiksi mainittu siihen liittymättömiä tekijöitä 
- vastaus sisältää ainakin yhden selvän ristiriidan -1p 
B Selkeys 
- vakiintuneita käsitteitä ei käytetä tai niitä käytetään väärin -1p 

Esim. terminologinen sekaannus 
- lauseet eivät ole selkeää yleiskieltä -1p 

Esim. lauserakenne niin epäselvä, ettei lauseesta saa selvää 
 
 
 
Yhteensä 48 p 
 
 
 


