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Ohje: Kaikki kirjoitustehtävät ovat tämän vihkon sivuilla 2–3. Osaan tehtävistä liittyy ai-
neistoa, jota on hyödynnettävä tehtävänannon mukaan. Lue tehtävät, silmäile aineistot läpi 
ja valitse tehtävistä yksi. Tehtävät arvostellaan pistein 0–60. Kirjoita ehyt ja kielellisesti 
huoliteltu teksti. Sopiva pituus on 4–5 sivua. Tekstin tulee olla selvästi ja siististi kirjoitettu, 
mutta sitä ei tarvitse kirjoittaa puhtaaksi kuulakynällä tai musteella. Valmis otsikko on liha-
voitu. Muussa tapauksessa anna kirjoituksellesi oma otsikko. Merkitse kirjoitustehtävän nu-
mero otsikon eteen. Jos valitset aineistotehtävän, tekstisi pitää olla siten ehyt, että lukija voi 
ymmärtää tekstisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Aineistotehtävissä tulee viitata aineistoon.

KIRJOITUSTEHTÄVÄT

1. Toisten mielestä koulunkäynti on liian helppoa, toisten mielestä se on liian vaativaa. 
Mitä mieltä sinä olet?

2. Missä, miten ja mitä ihmiset lukevat?  

3. Miltä lentoliikenteen tulevaisuus näyttää?

4. ”Kerro mitä syöt, niin minä kerron, millainen olet.” Mitä ruokavalinnat kertovat nyky-
ihmisistä?

5. Tarvitaanko ikärajoja?

6. Hyvä, paha yksinäisyys

7. Tutkimus (2012) väittää, että nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen tavat ovat muut-
tuneet aiempaa radikaaleimmiksi. Yhtenä mahdollisena syynä tutkimusryhmä pitää sitä, 
että nuoret eivät ole päässeet vaikuttamaan koulussa. Ota kantaa näkemykseen.
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8. Valokuvaaja Pieter Hugo on kuvannut ghanalaisella kaatopaikalla, kun nuoret miehet 
polttavat elektroniikkajätettä kerätäkseen metalliosat uudelleen myytäviksi. Eero Jär-
nefeltin maalaus kuvaa kaskenpolttoa 1800-luvun Savossa. Analysoi ja tulkitse kuvia 
vertaillen (s. 1 ja 12).

9. Analysoi ja tulkitse veljesten välisiä suhteita Sari Mikkosen novellissa Hinta (s. 4–5). 

10. Pohdi, mitä tarkoittaa usko ihmisyyteen L. Onervan runossa Uskontunnustus (s. 6). 

11. Tasa-arvon kahdet kasvot: pohdi sukupuolten tasa-arvon toteutumista tilastoaineiston 
avulla (s. 7). 

12. Millaisia mielikuvia Suomesta saa maahantulijoille jaettavasta opasvihkosta (s. 8–9)? 

13. Mitä urheiluohjelmia Yleisradion tulisi näyttää? Ota kantaa urheiluohjelmien maksulli-
suuteen hyödyntäen Petteri Järvisen verkkokolumnia (s. 10).

14. Pohdi poliisin tilastoaineiston valossa (s. 11), onko kansalaisten turvallisuus uhattuna. 

*
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HINTA
 

Olin nukkumassa lauantaina yötuurin jäljiltä, kun Kimi soitti ja herätti minut. 
Jollain lailla ilahduin, sillä emme olleet jutelleet sen jälkeen kun olin joutunut 
lähtemään pois kotoa. Muutamaa viikkoa aiemmin olin saanut kortin Kana-
dasta ja ihmetellyt, mistä pikkuveli oli saanut rahat matkaan. 

Kimi oli majaillut Torontossa kaverinsa sukulaisten luona. Olivat ottaneet 
huoneesta paljon vähemmän kuin mitä hotelliin olisi mennyt. Isäntäväellä 
oli autovuokraamo ja veli kuvaili huolellisesti, miten he olivat ajaneet pitkin 
kaupunkia jatketulla limousinella. Kaveri oli siellä rakennusmiehenä, pime-
ästi, sillä työlupia ei tavallisille työmiehille irronnut.

Jokin maassa viehätti minua, ja hetken ajattelin muuttoa suomalaisalueille. 
Mieleen läikähti kuva koulukirjasta: siirtolaismetsureita Kanadassa, kahden 
hevosen reessä yksi valtava pölkky, punapuu tai jokin. Ehdin ajatella itseni 
autonkuljettajaksi Torontoon: kuvittelin päälleni hännystakin ja valkoiset sor-
mikkaat, niskaan ponnarin ja käsiini limousinen jalopuisen ratin. Mikäs siinä, 
jos alla pulputtaisi kasipyttykone.

Tiesin, ettei veljelläkään ollut mitään toiveammattia täällä ja kysyin, ai-
koiko hän lähteä Kanadaan kirjoitusten jälkeen ja hakea sieltä töitä. Hän ei 
osannut sanoa, siellä oli samanlainen työttömyys, mutta uudelleen hän tahtoi-
si mennä. Kimi kehui kaupungin kokoa, valtavaa näkötornia joka kaatuessaan 
yltäisi johonkin suurista järvistä jonka nimeä veli ei muistanut. Mieleeni vi-
lahti sanoja: Erie, Ontario. En olisi osannut lausua niitä oikein. Isäntäväki oli 
käyttänyt heitä Niagaralla, mutta oli ollut sumuista.

Veli puhui kiireettä ja siitä arvasin, ettei ukko ollut kotona. En välittänyt 
kysyä, missä se oli tai mitä niille kuului.

Kimi kertoi ostaneensa Sky Dome -hallista Hard Rock Café -teepaidan, 
semmoisen jonka minä olin ostanut Amsterdamista ja jota pikkuveljen oli pi-
tänyt saada lainata ensimmäisiin tansseihinsa. Oli ollut ihme, että olin päässyt 
koko matkalle. Olin ollut koko sen kesän renkinä kylän taloissa ja maksoin 
kotiin ylläpidon, mutta ukon mielestä loput hankkeet olisi pitänyt jättää hau-
tumaan moneksi vuodeksi korkeakorkoiselle.

Kysäisin Kimiltä, oliko matka tullut kalliiksi. Ei kuulemma, lennot eestaas 
nelisen tonnia ja majoitus päälle; ja takaisin tullessa oli sattunut joku buuk-
kausvirhe ja he olivat saaneet paikat ensimmäisestä luokasta, toisen luokan 
hinnalla, ja samassa koneessa oli ollut yksi ministeri joka oli joutunut rahvaan 
osastolle.
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Tiedustelin sitten, oliko veljellä ollut jotain hanketta koulun lomassa, kerta 
oli saanut rahat kokoon. Veli ryhtyi kertomaan kiinalaisista ravintoloista ja 
ylisti kanansiipiä hunajavalkosipulikastikkeen kanssa, soittamalla sai kaikkea 
kotiin ja heillä oli sitä paitsi ollut isäntäperheelle viemisiksi kotimaista kahvia 
ja ruisleipä, jonka äiti oli tehnyt.

Lopulta kysyin suoraan, mistä hän oli saanut rahat, kotoako muka. Kimi 
sanoi nopeasti joo ja alkoi puhua Zipoista, joita oli ostanut puoli tusinaa kii-
nalaiselta kauppiaalta. Lukion pojat ostivat niitä häneltä ja nettoa jäi viisi-
kymppiä per sytkäri.

– Mistä hyvästä onnistuit saamaan ukolta rahaa, kysyin.
Kimi oli vähän aikaa hiljaa. – Siellä on muuten semmoinen Suomitalo, hän 

sanoi.
– Nyt jätkä vastaat, minä sanoin.
– Ukko antoi, suosiolla.
– Ihanko totta. Mistä hyvästä se nyt olisi rahaa alkanut jakaa, kysyin. Ukko 

ei ollut antanut minulle rahaa edes tansseihin jos olin saanut kokeista huo-
nomman kuin kasin. Eikä Kimin lukupää ollut sen parempi.

– No se oli pikkujuttu, veli sanoi.
– Minkälainen, kysyin. Jotain ukolle mieliksi, ajattelin.
– Tukka vaan pois, Kimi sanoi ja selitti kiireesti, että olisihan se pitänyt 

lyhentää kummiskin pian, kun hän aikoi inttiin heti kirjoitusten jälkeen.
Ajattelin Kimin tuuheaa harjaa joka oli yltänyt hartioille jo silloin, kun 

läksin kotoa. Ukko oli ostanut hänet. Puheitten vuoksi ukko ei ollut uskalta-
nut käyttää entisiä keinojaan.

Ukko oli ollut ovela ja voittanut toisen erän. Matka oli ollut Kimille tär-
kein, ja armeijaankin se oli lupautunut. Helvetin luopio, mieleeni sävähti ja 
inhoten ajattelin, miten ukko oli nauttinut nähdessään edes nuoremman poi-
kansa keropäisenä. Ja Kimi oli matkustanut, niin kuin mikä tahansa farkku-
takkinen ääliö.

Lettini takia minun oli pitänyt lähteä kotoa. Ukko oli sanonut ettei se elätä 
saatanan pitkätukkia, ja hintiksikin se oli epäillyt. Minä olin lähtenyt, vaikka 
olin tiennyt että katkaisemalla tuulitukkani olisin saanut jäädä ja käydä lukion 
loppuun ja kaipa olisin sitten päässyt johonkin kouluun enkä käyttäisi vam-
maisia paskalla niin kuin nyt.

Äänestä kuulin että Kimi oli nolo. Mutta en sanonut mitään, sillä käsitin, 
että toiset ovat heikompia kuin toiset. Kysyin vielä jotain, koulusta kai, ja 
Kimi alkoi lopetella puhelua. – Soitellaan, sanoin viimeiseksi, vaikka minus-
ta tuntui etten soittaisi Kimille koskaan.

Sari Mikkonen, Naistenpyörä (1995)
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USKONTUNNUSTUS 

Minä uskon 
vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden 
kolmiyhteiseen jumaluuteen, 
kaikkien kansojen valveutumiseen 
ja maailman yhdysvaltoihin, 
suoraan sanaan, 
riimittömään runouteen, 
arkipäiväisen työn korkeaan pyhitykseen 
ja työntekijäin pyhään 
                                    yhteiseen seurakuntaan; 
ihmissuvun 
helvetilliseen pahuuteen 
                                 ja taivaalliseen hyvyyteen 
ja sen iankaikkiseen ylösnousemukseen. 
Minä uskon 
ihmisen poikaan ja tyttäreen, 
uuteen polveen, 
uuteen aikaan, 
siihen, mitä ei vielä ole, 
ja siihen, mitä ei kenties koskaan tule:
yksilöiden itsevapautuksen
                                         vapahdustyöhön . . .

L. Onerva, Yö ja päivä (1933) 
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Murskatappio
BRITTILÄINEN The Economist Intelligent Life selvitti miesten ja naisten määriä erilaisissa ryhmissä. 
Tässä tuloksia: 

■  miehet           ■  naiset

Paavit 265—0
Oscarilla palkitut elokuvaohjaajat 82—1
Britannian pääministerit 51—1
Yhdysvaltain presidentit 44—0
Saksan liittokanslerit 35—1
Ranskan presidentit 23—0
Oxfordin yliopiston kanslerit 159—0
Lontoon pörssin 100 suurimman yrityksen toimitusjohtajat 96—4

Jatketaan listaa Suomesta:
Suomen arkkipiispat (aik. Turun piispat) 53—0
Suomen ulkoministerit 36—1
Suomen Pankin pääjohtajat 31—1
Helsingin yliopiston rehtorit 40—0
Korkeimman oikeuden presidentit 11—1
Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarit 8—0
Oikeuskanslerit 17—0
Eduskunnan oikeusasiamiehet 17—1
Poliisiylijohtajat 10—0
Nobel-palkitut 3—0
Finlandia-palkitut 16—10
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajat 20—1
Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtajat 19—0
Kunnan- ja kaupunginjohtajat 281—55
Professorit 2 531—592 (vuonna 2006)
Taidemaalarit, joiden töitä on Ateneumin kokoelmissa 1 125—141
Tuhat suurituloisinta 887—113 **
Tuhat eniten pääomatuloa saanutta 849—151 **
Alkoholiin kuolleet 1 307—332 *
Vuosina 1939–1945 rintamalla menehtyneet 93 563—383
Sepelvaltimotautiin kuolleet 1 139—186 *
Henkirikoksen uhrit 83—27 *
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 138—47 **
Kotona asuvat 20–24-vuotiaat 55 871—29 209
Uudet ylioppilaat 12 150—16 644 (kevät 2011)
Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 12 374—16 744 **
Tohtorintutkinnot 695—831 (vuonna 2008)
Turvakotien asiakkaat 91—989 **
80 vuotta täyttäneet 81 205—174 707 **
Idols-voittajat 4—1
Suurlähettiläät ja pääkonsulit 52—33
Suomeen ulkomailta adoptoidut lapset 256—229 **
Suomen kansalaisuuden saaneet 1 750—2 600 **
Alle 12-vuotiaita psykiatrisessa hoidossa 901—285 *** 
13–17-vuotiaita psykiatrisessa hoidossa 887—1 448 *** 
Yleisradion pää- ja toimitusjohtajat 9—1
Helsingin Sanomien päätoimittajat 17—3
HS-Kuukausiliitteen kannen henkilöt 6—2 **

*15−64-vuotiaat 2009     ** vuonna 2010     *** vuonna 2009
Anu Nousiainen

HS kuukausiliite 10/2011
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Tervehtiminen

Suomessa on tavallista tervehtiä kädestä, kun 
tapaa toisen ihmisen.

► Suomalaiset eivät yleensä halaa tai suu-
kottele, kun tapaavat toisen ihmisen. Nuoret 
tai läheiset ystävät voivat halata, kun tapaa-
vat. Yleensä suomalaiset tervehtivät kättele-
mällä. Voit myös sanoa ”Hei!”.

Liikenne

Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne. Suo-
men liikennekulttuuri on rauhallinen. Talvel-
la on liikenteessä oltava erityisen varovainen 
pimeyden ja liukkaan kelin vuoksi.

► Auton äänimerkkiä ei soiteta helposti. Ää-
nimerkkiä soitetaan vain silloin, kun on to-
dellinen vaaratilanne.

► Pääkaupunkiseudulla ja muissa suuris-
sa kaupungeissa on hyvä julkinen liikenne. 
Bussit, junat ja raitiovaunut kulkevat usein 
ja täsmällisesti. Suomessa taksit ovat melko 
kalliita. Kaupunkien keskustassa pysäköinti 
on usein maksullista, eikä parkkipaikkaa ole 
aina helppo löytää. Siksi suomalaiset käyttä-
vät mielellään julkista liikennettä. Julkinen 
liikenne säästää myös luontoa. Maaseudulla 
eivät julkisen liikenteen palvelut ole yhtä kat-
tavat.

► Suomalaiset ajavat paljon polkupyörällä. 
Pyöräteitä on Suomessa paljon. Pyörätie on 
usein kävelytien vieressä. Sinun täytyy käyt-
tää kypärää, kun ajat pyörällä. Pyörässä täy-
tyy olla heijastin ja etuvalo, jotta pyörä näkyy 
pimeällä.

► Syksyllä ja talvella jalankulkijan on tärkeä 
käyttää pimeässä heijastinta.

MILLAISIA SUOMALAISET OVAT?

Moni suomalainen on hiljainen ja rauhalli-
nen. Suomalaisten mielestä on kohtelias-
ta, että ihmisille annetaan oma rauha. Siksi 
suomalaiset voivat tuntua epäystävällisiltä. 
Suomalaiset ovat hyviä ystäviä, kun heihin 
tutustuu.

► Suomalaiset arvostavat ahkeruutta ja re-
hellisyyttä. Myös täsmällisyys on tärkeää. 
Suomessa tapaamiseen täytyy tulla siihen ai-
kaan, joka on sovittu. Suomalaisten mielestä 
on epäkohteliasta tulla myöhässä.

► Suomalaiset pitävät yksityisyydestä. Kun 
haluat mennä jonkun luokse kylään, on koh-
teliasta soittaa ensin.

► Säännöt ovat tärkeitä suomalaisille. Suo-
malaiset noudattavat esimerkiksi liikenne-
sääntöjä tunnollisesti. Autolla ei ajeta punais-
ta valoa päin.

Kohteliaisuus

Suomessa on kohteliasta katsoa keskustelu-
kumppania silmiin. On myös kohteliasta kuun-
nella hiljaa, kun toinen puhuu.

► On kohteliasta vastata vasta sitten, kun toi-
nen on lopettanut puhumisen. Suomen kie-
lessä ei ole fraaseja, jotka liittyvät kohteliai-
suuteen. Esimerkiksi englannin please-sanaa 
vastaavaa sanaa ei ole. Usein on kohteliasta 
pyytää jotain kysymyksen avulla. Jos halu-
at esimerkiksi maitoa, voit kysyä: Antaisitko 
maitoa? Kysyminen on kohteliaampaa kuin 
sanoa: Anna maitoa.

► Suomessa on tavallista sinutella. Se tarkoit-
taa, että kun puhut jonkun kanssa, voit sanoa 
”sinä”. Sinun ei tarvitse sanoa ”Te”. Suomessa 
voit sanoa ”sinä” myös vieraalle ihmiselle. On 
kohteliasta sanoa ”Te” vanhalle ihmiselle.



Perustietoa Suomesta  (2011)
Sisäasiainministeriön opas
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LUONTO

Suomalaiset arvostavat luontoa. Kaupungis-
sa on paljon puistoja. Lähimmät metsät ovat 
heti kaupungin ulkopuolella.

► Suomalaiset arvostavat siistiä ympäristöä 
ja puhtautta. Roskaa ei ole kohteliasta heit-
tää maahan. Roskat laitetaan roskakoriin tai 
otetaan mukaan. Vastuu luonnosta kuuluu 
kaikille. Suomessa on olemassa nk. jokamie-
hen oikeus, joka tarkoittaa, että luonnos-
sa saa melko vapaasti liikkua ja oleilla, kun 
kunnioittaa eläimiä, kasveja ja muita ihmisiä. 
Vesistöissä saa veneillä, uida ja onkia, mutta 
ilman lupia ei saa metsästää eikä kalastaa. 
Metsästä saa poimia marjoja ja sieniä. Kasve-
ja tai eläimiä ei saa vahingoittaa. Viljelymaille 
ja pihoihin ei saa mennä ilman lupaa.

Eläimet

Suomalaisilla on paljon lemmikkieläimiä. Koi-
rat ja kissat ovat suosituimpia.

► Laki koskee myös lemmikkieläimiä. Laki 
sanoo, että koira täytyy pitää kiinni ulkona. 
Koiran ulosteet täytyy kerätä maasta ja heit-
tää roskakoriin. Suomen laki määrää, että 
eläimillä on myös oikeuksia. Eläimille ei saa 
tuottaa kipua ja niiden terveydestä täytyy 
huolehtia.

SUOMALAINEN KOTI

Suomalaiset asuvat mieluummin omistusasun-
nossa kuin vuokra-asunnossa.

► Keskimääräinen  kodin  koko  on  noin 
80 m2. Yleensä kodissa on keittiö, olohuone ja 
makuuhuone. Lapsilla on yleensä omat huo-
neet. Usein asuntoon kuuluu myös pieni piha 
tai parveke. Asunnossa voi myös olla oma 
sauna.

Suomalainen ruoka

Suomalainen ruoka ei ole voimakkaan makuis-
ta. Siinä ei ole paljon mausteita.

► Yleisin ruoka on liha ja perunat. Suomalai-
set syövät myös kalaa paljon. Nykyään suo-
malaiset syövät paljon myös pastaa ja riisiä. 
Viime vuosina kasvissyönti eli vegetarismi on 
yleistynyt.

► Yleensä suomalaiset syövät kotona, mutta 
myös ravintolaruokailu on yleistynyt.

► Suomalaiset tekevät jälkiruoan usein mar-
joista. Metsässä kasvaa paljon marjoja ja sie-
niä, joita ihmiset keräävät syksyllä. Jos keräät 
marjoja tai sieniä, muista tarkistaa, että ne 
eivät ole myrkyllisiä.



8.3.2011  Petteri Järvinen 
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Penkkiurheilija, sinua rahastetaan

Hesarissa toimittaja valittaa YLEn urheilutarjonnan hiipumista. Jatkossa hiihto ja yhdiste-
tyn maailmancupit siirtyvät Maikkarin maksukanaville. Jääkiekon MM-kisat tekevät niille 
seuraa ensi vuonna.
 
Suomalaisia kiinnostavan huippu-urheilun väheneminen YLEn kanavilla on hyvä uutinen 
niille, joiden mielestä televisiosta tulee nytkin liikaa urheilua. Huonompi uutinen se on 
sadoille tuhansille urheiluhulluille, joilla on jälleen yksi syy lisää vihata jatkuvasti nouse-
vaa tv-maksua.
 
Ei kai kehitys tule kenellekään yllätyksenä? Jo digitalisoinnin alkaessa 10 vuotta sitten oli 
selvää, että kiinnostavin urheilu tulee siirtymään maksukanaville heti, kun se on teknises-
ti mahdollista. Digitalisointi oli se mahdollisuus.
 
Kymmenessä vuodessa penkkiurheilija on joutunut hankkimaan digiboksin tai pari, tilaa-
maan maksullisen urheilukanavan ja lisäksi tv-maksu on noussut 165 eurosta 245 euroon. 
Moni on lisäksi vaihtanut putkitelevision taulumalliin, jopa useampaan kertaan. Kohta 
on edessä taas uusi vaihto, kun antenniverkon teräväpiirtolähetykset alkavat kiinnostaa. 
Huh, kalliit ovat urheilun lunnaat! Joku on rahastanut meitä ihan huolella digitalisoinnin 
varjolla.
 
Formula-innostuksen hiipuessa maksu-tv tarvitsee kipeästi uusia vetonauloja. Urheilu 
on kaikkein kiitollisin rahastuskohde, koska se on ainoita sisältötuotannon alueita, joilla 
on vielä jäljellä niukkuutta. Urheilu tapahtuu tässä ja nyt, eikä kilpailuista tule uusintoja. 
Jokainen urheilukilpailu on ainutkertainen tapahtuma. Siksi oikeuksista voidaan pyytää 
tähtitieteellisiä summia. Mikään toinen ohjelmatyyppi ei pysty vastaavaan.
 
Antenniverkon maksu-tv on juuri saanut uuden TV Viihde -nimisen yrittäjän, jonka taka-
na on TDF Entertainment. Jos nimi kuulostaa tutulta ei ihmekään, sillä samainen TDF osti 
YLEltä aikoinaan jakeluyhtiö Digitan. Moni on harmitellut suomalaisten tuolloin tekemää 
huonoa kauppaa, mutta asia ei ole ihan niin yksinkertainen.
 
Jo ennestään alalla toimii Plus TV, joka sekin on nykyään ulkomaisessa omistuksessa.
 
Sinä, joka haluat katsoa urheilua jatkossakin: valmistaudu kaivamaan kuvettasi jatkossa 
entistä syvemmälle. Ja kiitos kansallisen digijärjestelmän, rahasi valuvat ulkomaisiin tas-
kuihin.

<http://petterijarvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/64468-penkkiurheilija-sinua-rahastetaan>. 
Luettu 22.2.2012.

Petteri Järvinen, Espoo



11Poliisin vuosikertomus 2010. <www.poliisi.fi>. Luettu 20.2.2012.

Tilastotietoja Poliisin vuosikertomuksesta 2010

Poliisin tietoon tullut rikollisuus, kappaletta 326 546 344 837 355 542 351 454 345 721
Rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) 244 296 251 385 256 958 254 542  246 537
Omaisuusrikokset 207 215 232 350 221 531 202 609  229 993
Törkeät yksilöön kohdistuvat rikokset   3 105   3 716   3 660   3 308    3 100

Tutkittavana olevat tai tutkintaa odottavat   1 806   1 679   1 754   2 145    2 103
talousrikosjutut (ei rikosten määrä)

Huumausainerikokset  13 374  15 466  15 506  17 483  18 725
Törkeät huumausainerikokset    658    882    790    784    930
Liikennerikokset 192 434  206 483  183 781 171 397 154 070
Rattijuopumukset  11 232  12 516  12 036  10 941   9 801
Törkeät rattijuopumukset  14 539  15 034  13 783  12 272  11 218
Kaikki rikokset 763 056 815 192 876 869 919 837 925 233

Ilmoitettu, kappaletta    433    568    477    537    684
Avoinna, kappaletta    243    319    414    442    507

Ilmoitettu  31 941  35 905  36 277  34 104  34 386 
Selvitetty  25 294  26 886  28 199  27 046  26 786    
Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä
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