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Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Han tog fast den 10 000:e butikstjuven / Han uppnådde en milstolpe i sin karriär. (3 p.)
Han har fått flera varningar (av varuhusets ledning). (3 p.)
b) Spelet/Matchen avbröts. (3 p.)
Genom en överenskommelse mellan fotbollslagen och varuhuset. (3 p.)
c) Musikern/han var klädd på ett uppseendeväckande sätt. / Han plockade på sig småprylar /
Han gömde småprylar i kläderna. (3 p.)
Han försökte muta detektiverna. (3 p.)
d) Han returnerade varor för stora summor. (3 p.)
Mannen hade en egen kvittomaskin hemma som han skrev ut kvitton med. (3 p.)
e) Hon tyckte inte att det var passande för henne / motsvarade hennes värdighet. (3 p.)
Hon hade höga (kapital) inkomster. (3 p.)

FINSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2017
manuskriptet till del VI

VI Stockmann Yard
a)
Toimittaja: Antto Terras on työskennellyt Stockmannin myymäläetsivänä 18 vuotta. Hän saavutti
yhden merkkipaalun keväällä 2014, jolloin hänen kohdalleen sattui kymmenestuhannes
myymälävarkaan kiinniotto. Sen johdosta hän kirjoitti kirjan, jossa hän kertoo, millaisia ihmisiä
varastamisesta on jäänyt kiinni. Terras on saanut kirjansa vuoksi useita varoituksia tavaratalon
johdolta, mutta siitä huolimatta kirjaa myydään myös Stockmannilla.
b)
Terras kertoo kirjassaan tapauksesta, jossa myymälävarkauteen syyllistyi kaksi kokonaista
jalkapallojoukkuetta. Myymäläetsivät joutuivat ottamaan toisen joukkueen kiinni kesken pelin,
jolloin peli piti keskeyttää. Toisesta joukkueesta puolestaan etsivien huostaan joutuivat joukkueen
huoltajat sekä puolet pelaajista. Varkaus selvitettiin lopuksi joukkueiden ja tavaratalon välisellä
sopimuksella ilman virkavaltaa.
c)
Toisessa tapauksessa liikkeeseen saapui tunnettu kitaristi, joka herätti huomiota näyttävällä
pukeutumisellaan. Etsivät havaitsivat, että muusikko piilotti pikkutavaraa vaatteisiinsa. Jäätyään
kiinni mies yritti päästä pälkähästä lupaamalla etsiville eturivin paikat keikalleen, joka alkaisi
tanssiravintolassa tunnin kuluttua. Tähän etsivät eivät suostuneet, vaan mies sai sakot ja pääsi
esiintymään hieman myöhässä.
d)
Etsivät kiinnostuivat miehestä, joka palautti toistuvasti tavaroita, joista hänellä oli kuitti mutta joita
kukaan ei muistanut myyneensä hänelle. Miehen kotiin päätettiin lopulta tehdä kotietsintä, koska
palautukset olivat summaltaan huomattavia. Asunnossa paljastui, että miehellä oli samanlainen
kuittitulostin, jota tavaratalossa käytettiin. Hän valmisti kotona kuitin ja varasti sitten palautettavan
tuotteen myymälän hyllystä.
e)
Hienostorouvan teki mieli keskiolutta, mutta hän ei pitänyt sen ostamista arvolleen sopivana.
Vaikka hän teki normaalisti hyvinkin paljon ostoksia, keskiolutpulloa hän ei suostunut maksamaan.
Rouva jäi näpistyksestään kiinni. Tapauksesta tuli poliisiasia, ja rouva tuomittiin sakkoihin. Rouvan
merkittävien pääomatulojen vuoksi sakkoa tuli maksettavaksi tuhansia euroja.
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