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Pääkirjoitus

Linjanvetoja 2006

Lukutavasta  riippuen  pitelet  nyt  käsissäsi  tai  katselet  näyttöpäätteeltä  vuoden  2006
ensimmäistä  Digestaa.  Lehden  valmiiksi  saattaminen  oli  kokemus,  jonka  aikana  olen
oppinut  paljon  niin  itsestäni,  tietotekniikasta  kuin  kanssa  ihmisistäkin.  Kertynyttä
kokemusta on hyvä hyödyntää tulevien numeroiden teossa.

Mitä Digestassa sitten on odotettavissa vuonna 2006?

Keskeisenä  tavoitteena  lienee  lehden  sisällön  asiapitoisuuden  kasvattaminen  ja
ajankohtaisuuden  lisääminen.  Pyritään  siihen,  että  vuonna  2006  lehti  paitsi  palvelee
paremmin  lukijoitaan  myös  edustaa  Artikla  ry:tä  ulospäin  suhteessa  esimerkiksi
sisarainejärjestöihin ja yhteistyökumppaneihin.

Koska  suuri osa  lehden  lukijakuntaa  asuu  jossakin  muualla  kuin Rovaniemen  kaupungin
alueella,  panostetaan  lehden  jakelussa  aikaisempaa  enemmän  sähköisen  version
ajantasaisena  pitämiseen.  Tarkoitus  on,  että  lehti  on  luettavissa  sähköisenä  heti
ilmestymispäivänään. Sähköisen version voi käydä lukemassa PDFmuodossa Artikla ry:n
nettisivujen kautta (www.Artikla.com > Digesta > Uusin Digesta).

Myös  jäsenistön  osallistumista  lehden  toimittamiseen  pyritään  lisäämään.  Tässä
tarkoituksessa  on  Artiklan  keskustelupalstalle  avattu  Digesta  osio,  jossa  voi  esittää
kommentteja ja toivomuksia lehden sisällön ja ulkoasun suhteen. Osiossa voi myös esittää
kysymyksiä, joihin lehden toimitus pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan.

Päästäkseen  tavoitteisiinsa  lehti  tarvitsee  myös  lukijoidensa  apua.  Juttuja  kuvia  ym.  voi
toimittaa  joko  Artiklan  toimistoon  (Lapin  yliopisto,  2.  krs,  oikeustieteiden  tiedekunnan
siipi)  tai  sähköpostitse suoraan päätoimittajalle. – Digesta  II/2006:n  ilmestyy viikolla 17,
aineistoa voi toimittaa 18.04.2006 asti.

Hyvää kevättä ja ystävänpäivää!

Toivoo,

Suvi Lamminpää
Päätoimittaja 2006
Digesta – Artikla ry:n juridinen aikakauslehti

PS Lakimies  Uutisissa  (8/2005),  Uutisten  toimitus  kertoo  suhtautuvansa  varauksella  Digestan
väitteeseen,  jonka  mukaan  Digesta  on  ”yhä  Suomen  paras  juridinen  aikakauslehti”.  Digestan
toimitus  tarkentaa,  että  kyseessä  on  ”Napapiirin  pohjoispuolisen  Suomen  paras  juridinen
aikakauslehti”  ja  toivottaa  Lakimies  Uutisille  onnea  pyrkimyksessään  olla  ”Ainoa  todellinen
juridinen aikakauslehti”, minkä lehti hyvin kainosti ilmaisee sivun 2. vasemmassa alalaidassa.

http://www.Artikla.com
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puheenjohtajalta

Tarmo Nikkilä

Vuosi  2006  on  vierähtänyt  liikkeelle.  Samalla  Artiklan  uusi  hallitus on  aloittanut
työskentelynsä.  Tänä  vuonna  se  tarkoittaa  sitä,  että  vetovastuu  toiminnasta  on
miltei  yksinomaan  ensimmäisen  vuoden  opiskelijoiden  harteilla.  Tilanne  ei  ole
Artiklassa  mitenkään  poikkeuksellinen,  sillä  vanhempien  tieteenharjoittajien
mahdollisuudet  sitoutua  pohjoiseen  opiskelijakaupunkiimme  ovat  usein
huomattavasti  rajallisemmat.  Kuitenkin  on  hienoa  havaita,  että  Artiklan  toiminta
kiinnostaa  tasapuolisesti  kaikkia  opiskelijoitamme,  ei  ainoastaan
ainejärjestöaktiiveja ja fukseja. Ainejärjestötoiminnan ydin on se, että se on kaikkia
opiskelijoita  varten  ja  siinä  että  toiminnassa  huomioidaan  mahdollisimman  hyvin
kaikkien  opiskelijoiden  tarpeet.  Jäsenistömme  onkin  ottanut  kantaa  suhteellisen
aktiivisesti  silloin,  kun  on  opiskelijoiden  etuja  koskevia  päätöksiä  on  tehty.
Toivoisin, että tällainen omien mielipiteiden!  ilmaiseminen säilyisi jatkossakin.

Miksi  tämä  osallistuminen  ja  yhteisistä  asioista  kiinnostuminen  sitten  on  niin
positiivista?    Uskaltaisin  väittää,  ettei  Artiklaa  aikoinaan  perustettu  ja  sittemmin
kasvatettu  nykyiseen  mittaansa  pelkästään  hyvillä  ideoilla  ja  suurilla  puheilla.
Toimivan  ainejärjestön  ylläpitämiseen  tarvitaan  ennen  kaikkea  aktiivista
jäsenkuntaa.  Artiklassa  tämä  puoli  näyttäisi  olevan  hyvässä  kunnossa.  Heti
alkaneen pj  vuoteni alussa olen  saanut  aitiopaikalta huomata, ettei  tähän samaan
kyetä  läheskään  kaikissa  järjestöissä.  Ylioppilaskunnastamme  löytyy  vieläkin
ainejärjestöjä,  jotka  käyttävät  mieluummin  aikansa  meidän  toimien
ihmettelemiseen,  kuin  oman  toimintansa  parantamiseen.    Olemme  päässeet  myös
Lapin  yliopiston  ylioppilaslehden  I/2006  pääkirjoituksen  keskipisteeksi.  Se,
kehittyykö  yhteistyö  Lapin  yliopiston  ainejärjestöjen  välillä  parempaan  suuntaan,
jää nähtäväksi. Yhteistyötä kehitetään kaiken aikaa ja jo helmikuussa pääsemmekin
sitsaamaan kauppatieteiden futuristien kanssa. Kannattaa osallistua!

Vielä  ei  tiedä,  mitä  tuleva  vuosi  tuo  meille  artisteille  tullessaan.
Tutkinnonuudistuksesta  syntynyt  keskustelu  näyttäisi  kuitenkin  jo  tasaantuneen.
Asiat  alkavat  selkeytyä,  hyvä  niin.  Tenttipäiväkin  alkaa  vakiintua
kevätlukukaudella  torstaille,  viimekeväisen  äänestystuloksen mukaisesti. Tässäkin
asiassa  on  hyvä  huomata,  etteivät  muutokset  tapahdu  hetkessä,  vaan  siirtymäaika
saattaa  olla  jopa  lukukauden  mittainen.  Usein  opiskelijoiden  edunvalvonta
painottuu  suurempien  muutosten  yhteyteen,  kuten  esimerkiksi
tutkinnonuudistuksen  siirtymävaiheeseen.  Kaiken  aikaa  on  kuitenkin  syytä  pitää
silmät  auki  ja  tarkkailla,  missä  piilee  mahdollisuus  tehdä  myös  tavanomaisesta
opiskelijaarjestamme aavistuksen parempi.
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Nyt on  meneillään  toinen  vuosi,  kun  Artiklan uusi  toimitila on käytössä.  Fuksien
ensivaikutelma  toipparista  saattoi  poiketa  huomattavasti  siitä,  minkä  itse  koin
vuoden  2004  varaslähtöbileitä  juhliessani.  Toimitilamme  on  ollut  aktiivisessa
käytössä  ja käytön  jäljet alkavat vähitellen  näkyä. Artiklan  hallituksen  tehtävä on
ohjata toimitilan kehitystä siten, että siitä tulisi kovaakin käyttöä kestävä, viihtyisä
ja edustuskelpoinen toimitila. Uskallan myös olettaa, että jokainen tuntee vastuunsa
tästä yhteisestä asiasta toipparilla juhliessaan.

Vuosi on vasta aluillaan. Tulevana vuonna haasteita riittää meille jokaiselle. Edessä
on tenttejä, pitkiä päiviä  sekä tietenkin myös hakemista kesätöihin. Kaiken tämän
keskellä  on  tärkeää  muistaa  rentoutua.  Kevään  tulolla  on  meille  pohjoisen
opiskelijoille suuri merkitys. Kaamos on voitettu ja on aika alkaa vastaanottamaan
auringonsäteitä.  Vaikka  allekirjoittanut  pelkääkin  auringonvaloa  ja  sen  mukanaan
tuomaa  hyväntuulisuutta,  uskallan  silti  varauksettomasti  suositella  vaikkapa
hiihtämistä keväthangilla. Muistakaa rentoutua, teettepä sen sitten Artiklan bileissä
taikka  omissa  porukoissanne.  Toivotan  kaikille  oikein  menestyksekästä  alkanutta
vuotta sekä jaksamista tulevaisuuden koitoksiin!

***

Puheenjohtajanpalstalla  kuullaan  kuulumisia  ja  keskustellaan  ajankohtaisista
asioista, kirjoittajana Artikla ry:n vuoden2006 puheenjohtaja Tarmo Nikkilä.

talousvaliokunta

Terveiset talousvaliokunnasta

Talousvaliokunnan  tehtävänä  on  seurata,  suunnitella  ja  kehittää  yhdistyksen
taloutta.  Yhdistyksen  hallituksen  varapuheenjohtaja  toimii  valiokunnan
puheenjohtajana ja taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä vakinaisina jäseninä.

Talousvaliokunnan  tavoitteena  on  mm.  se  että  kaikki  oikeustieteen  ylioppilaat
Lapin Yliopistossa liittyisivät Artiklan jäseniksi. Talousvaliokunta pyrkii pitämään
huolen  siitä  että  jäsenille  tarkoitettuja  palveluita  tarjotaan  vain  ”maksaville
asiakkaille”  eli  jäsenmaksunsa  maksaneille  artisteille.  Tämä  on  kaikkien  jäsenten
parhaaksi  koska  näin  kukaan  ulkopuolinen  ei  pääse  hyötymään  maksaneiden
kustannuksella.  Tärkein  tulonlähde  Artiklalle  tällä  hetkellä  on
valmennuskurssitoiminta.  Kurssien  laatuun  pyritään  panostamaan  ja  sitä  kautta
saamaan  lisää  tuloja  yhdistykselle.  Taloutta  on  toki  myös  tarkoitus  kehittää
mahdollisuuksien mukaan.
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hallitus & toimihenkilöt 2006

Hallitus:

Puheenjohtaja

Olen  Tarmo  Nikkilä,  22  vuotias  toisen  vuoden  opiskelija  ja
kotoisin Kouvolasta. Kuluva vuosi on itselleni järjestyksessä toinen
Artiklan  kuvioissa  ja  tänä  vuonna  hoidan  puheenjohtajan  tehtävää.
Opiskelun ja opiskelijaelämän ohessa harrastan musiikkia ja liikuntaa.
Toivon, että myös oman hallitusvuoteni aikana mahdollisimman moni
kokee  Artiklan  tärkeäksi  osaksi  opiskelijaelämäänsä  ja  se,  että
mahdollisimman moni  löytäisi  tiensä  myös  Artiklan  vapaaajan
tapahtumiin.  Otan  mielelläni  vastaan  ideoita  ja  palautetta.
Pidetään yllä hyvää artistihenkeä tänäkin vuonna!

Varapuheenjohtaja

Nimeni  on  Antti  Kantola.  Olen  22vuotias  ja  alun  perin  kotoisin  kansainvälisestä
Torniosta.  Olen  itse  ”vasta”
fuksi  joten  kaikki  on  minulle
uutta  ja  suurta.  Olen  kihloissa
(sorry  girls  ;])  ja  perheeseeni
kuuluu  lisäksi  Aku(koira).
Harrastan  näköjään
järjestötoimintaa  ja  lisäksi
minut  on  tavattu  vähemmän
säännöllisesti  myös  kuntosalilla
ja  hiihtoladuilla.  Lisätietoja  saa
kysyä  allekirjoittaneelta,  joten
tulkaahan  kaikki  artistit
tutustumaan!

Toimin artiklan  hallituksen
varapuheenjohtajana  ja  tahdonkin  kiittää  kaikkia  jotka  ovat  uskoneet  minulle  näin
vastuullisen  tehtävän.  Vpj  vastaa  mm.  yhdistyksen  taloudesta  ja  sen  kehittämisestä  sekä
valmennuskursseista.  Keväällä  itselleni  suurin  urakka  onkin  valmennuskurssien
järjestäminen.  Varapuheenjohtajan  tulee  olla  selvillä  kaikesta  mitä  yhdistyksessä
tapahtuu  ja  osata  auttaa  jos kukaan  muu  ei  siihen  pysty(ainakin  päätellen  edellisen
vpj:n  työmäärästä,  kiittäkäämme  kaikki  häntä).  Tavoitteenani  on  luonnollisesti  säilyttää
valmennuskurssiemme  hyvä  maine  ja  kehittää  niitä  edelleen.  Lisäksi  toivoisin  että
saisimme  artistit  mahdollisimman  runsaslukuisina  mukaan  yhteisiin  tapahtumiimme.
Toivotan kaikille hyvää opiskeluvuotta ja älkäähän unohtako rentoutua välillä.
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Sihteeri

Hei! Olen Maarit Pennanen  ja ensimmäisen  vuoden opiskelija.
Ikää  on  kertynyt  19  vuotta.  Oulusta  olen  lähtöisin  (en  tosin
avojalakanen)  ja  oululaiseksi  itseni  edelleen  esittelen,  vaikka
virallisesti  olen  Rovaniemeläinen.  Harrastuksina  minulla  on
musiikin ja liikunnan lisäksi jääkiekon seuraaminen.

Järjestötoiminnassa olen ollut  mukana harrastuksieni  ja koulun
kautta.  Artiklassa  tehtävänäni  ovat  sihteerin  hommat.  Hoidan
mm. järjestön jäsenrekisteriä ja pidän pöytäkirjoja kokouksista.

Innolla olen mukana ja katsotaan mitä vuosi pitää sisällään.

KOPOvastaava

Elikkäs  hei  vaan  niillekin,  joille  en  ole  vielä  tutuksi  tullut, olen
Laura  Ylönen  ja  toimin  alkaneen  vuoden  hallituksessa  KOPO
vastaavana.  Minun  puoleeni  voi  siis  kääntyä  erityisesti
opiskeluun  liittyvien  asioiden  tiimoilta,  toki  yritän  olla  avuksi
myös muissa asioissa parhaan kykyni mukaan.

Opiskelen  nyt  toista  vuotta  täällä  Rovaniemellä  ja  hyvin  olen
viihtynyt,  ainakin  toistaiseksi.  Kotoisin  olen  Haukiputttaalta,

jonka  kyljessä  myös  Oulu  sijaitsee.  Eiköhän  sitä  tulla  jossain  määrin  tutuiksi
kuluvan  vuoden  aikana  ilman  pitempiä  jaaritteluja  tässä,  joten  päätän  tämän  nyt
aurinkoisen kevään toivotukseen.

Tiedotusvastaava

Moikka!  Hanna  Matikainen,  21  vuotta,  Varkaus  >
Oneonta  >  Rovaniemi.  Olen  Artikla  ry:n
tiedotusvastaava  ja  tehtäväni  on  pitää  artistit  ajan
tasalla  tulevista  tapahtumista.  Lisäksi  hoidan  Editan
gradunvälitystä  ja  mainostamista.  Hallituksen
toimintaa  lähdin  mukaan  hyvillä  mielin  ja  valmiina
uusiin haasteisiin. Mukavaa kevään odotusta kaikille
Digestan lukijoille!
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Kulttuurivastaavat

1)  Hei  kaikille!  Olen  Silja
TakaloEskola,  21vuotias
ensimmäisen vuoden oikkari  ja
toimin  uuden  hallituksen
toisena kulttuurivastaavana.
Kotoisin olen Oulaisista pienestä,
pohjalaisesta
pikkukaupungista,  jossa
junakin silloin tällöin pysähtyy.

Rakkaan heppani  ja  sitä  myötä
ratsastusharrastuksen  jäädessä
kotipuoleen, pyrin kuluttamaan
vapaaaikaani  jumppatunneilla
ja  lenkkipoluilla  hikoillen.  Täällä  Rollossa  olen  viihtynyt  mainiosti  ja  kiitos  siitä
kuuluukin loistaville opiskelukavereille sekä lämminhenkiselle tiedekunnallemme!

Yhdessä Hannan kanssa pyrimme olemaan tiimi, jolta löytyy raikkaita ideoita sekä
rutkasti  energiaa  järjestämään  teille,  rakkaat  artistisisaret  ja  veljet,  mitä
unohtumattomimpia  tapahtumia  vaihteluna  joskus  hieman  tylsäksi  käyvälle
kirjaston kulttuuritarjonnalle!

2) Hyvää alkanutta vuotta kaikille artisteille! Nimeni on Hanna Riski  ja aloittelen
Artiklan  hallituksessa  kulttuurivastaavan  pestiä  yhdessä  aisaparini  Siljan  kanssa!
Olen  21vuotias ensimmäisen  vuoden  opiskelija  ja  kotoisin  Oulusta.  Harrastan
kaikenlaista urheilua ja tykkään hirveästi eläimistä! Haluan tutustua uusiin ihmisiin,  ja
odotan innolla uuden tehtäväni tuomia mahdollisuuksia ja haasteita!

Kulttuurivastaavien  tehtävänä  on  yhdessä  koko  hallituksen  kanssa  järjestää
huippuhauskoja  bileitä  ja  vapaa  ajan  tapahtumia  meille  kaikille  ja  haluammekin
saada teidät kaikki nauttimaan niistä! Perinteiset suosikkibileet tietenkin säilyttäen,
mutta  tuoden  myös  omia  uusia  ideoitamme  tarjolle!  Olemme  kuunnelleet  teitä  ja
pyrkineet  ottamaan  huomioon  toiveitanne,  joita  saa  aina
esittää!!

Tapahtumakalenteriamme voitte pitkin vuotta  seurata Artiklan kotisivuilta,  paljon
hauskaa  on luvassa!  Nyt  kaikki  innolla  mukaan  bileisiin,  sekä  fuksit  että  vanhemmat
opiskelijat!  Tutustutaan  kaikki  toisiimme  ja  tehdään  opiskeluympäristöstämme
entistäkin  mukavampi! Rankka  työ vaatii  vastapainokseen  jos  ei aina  niin  rankat,
niin ainakin älyttömän hauskat huvit!! Bileissä nähdään! :)
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Klubimestari

Hei! Olen  Lauri  Uski,  pian  neljännesvuosisadan  ikään  ehtivä  ensimmäisen  vuoden
opiskelija.  Ennen  muuttoa  napapiirille  asustelin  Helsingissä.  Toimin  kuluvan  kauden
klubimestarina  eli  talkkarina.  Vastaan  siis  toipparin
käytännön toimivuudesta. Kuluvan vuoden haasteena
on  toipparin  pintaremontin  suunnittelu  ja  tähän
rahoituksen  hankkiminen.  Ensitöikseni  käyn
soittolistan  kimppuun  ja  teen  siitä  paremman  ja
kauniimman.  Tulevaisuudessa  tavoitteena  olisi
toippari,  joka näyttäisi  enemmän  artiklalta.  Kaikki  te
joilla on hyviä, huonoja tai toteuttamiskelvottomia ideoita
toimitilamme  kehittämiseksi,  tulkaa  nykimään  hihasta  tai
antaisi muuten ajatustensa tulla esille.

INT. SEK.

a) Lyhyt kuvaus: mies, 22v, hetero.

b)  Hei!  Olen  Jan  Tuominen,  Artiklan  uusi  int.sek.  sekä  pääporo.  Oppia  nykyiseen
hommaani  kävin  hakemassa  Anskun  opastuksella  Tromssasta  ja  tein  sooloinvaasion
Göteborgiin. Göteborgin tuliaiset koristavatkin ensi  jouluna toipparia. Tarkoituksenani on
vierailla  mahdollisimman  monessa  ainejärjestössä  ympäri  Pohjoismaita.  Nyt
Poronkuseman  järjestäminen  on  vienyt  hieman  aikaa,  ja  3  ensimmäistä  viikkoa  jää
käymättä.

Kvviikoille  on  tervetullut  jokainen  artiklalainen.  Tänä
vuonna  toivoisinkin  artiklalaisilta  suurta  edustusta  kv
viikoille.  Pieni pohjoinen  tiedekuntamme  kun  on  monelle
pohjoismaiselle  ystävälle  yhä  tuntematon.  Meiltä
artiklalaisilta  odotetaan  kuitenkin  paljon,  niin  viinan
juojina  kuin  rajojen  rikkojina.  Kiitos  aikaisempien
int.sekien.

Mikäli haluat saada uusia ystäviä ja pidät laulamisesta
(ei  tarvitse  tosin  osata),  tervetuloa  mukaan!  Useat
aikaisemmat  viiden päivän  putket  ja  estoton  nakuilu
katsotaan  eduksi.  Kuulostaa  rankalta,  mutta  kvviikoilla
vieraillaan  myös  suurissa  lakifirmoissa,  tutustutaan
paikallisiin  nähtävyyksiin,  osallistutaan  luentoihin  ja
keskustellaan  ajankohtaisista  asioista.  Ja  mikä
tärkeintä, tutustutaan pohjoismaisiin oikeustieteen opiskelijoihin. Siispä varaa aikaa
opinnoilta, ja seuraa sähköpostiasi, sillä viikkoja on 13 ja lisäksi tietenkin parhaaksi
kehuttu oma viikkomme viikolla 43!



10

Toimihenkilöt

Taloudenhoitaja

Moi! Olen Mari Pylvänäinen ja hoidan taloudenhoitajan tehtäviä seuraavan vuoden.
Olen kotoisin Jyväskylästä ja  ikää on kertynyt 21 vuotta. Vapaaajallani harrastan
urheilua  ja  lukemista,  erityisesti  luistelu  on  lähellä  sydäntäni.  En  ole  ennen  ollut
mukana  järjestötoiminnassa.  Tavoitteeni  on  huolehtia  Artiklan  taloudesta  yhtä
huolellisesti kuin edeltäjäni.

Kirjanvälittäjä

Heippa  hei  kaikille  tasapuolisesti!  Olen  Markus  Latvala,  24
vuotias  bookhugger  Ylivieskasta.  Hommani  Artiklassa  on
upea:  saan  välittää  kirjoista.  Välitän  isoista  kirjoista,  pienistä
kirjoista,  kirjavista  kirjoista,  yksivärisistä  kirjoista,
kovakantisista  kirjoista,  pehmeäkantisista  kirjoista,  kaikista
kirjoista!  Haluan  kaivautua  niihin,  uida  niissä,  heittää  niitä
ilmaan ja antaa niiden pudota sateena päälleni.

Välittämisen  ohella  urheilen  satunnaisesti,  joskus  myös  revin
hanuriani.  Pidän  valvomisesta  ja  espanjalaisesta  punaviinistä  hyvässä  seurassa,
ruuan  kanssa.  Syön  yleensä  liikaa  kerralla.  Opiskelu  kiinnostaa  vaihtelevasti,
toisaalta en tiedä mitä muutakaan tekisin vielä. Siis ikiopiskelija, ikifuksi,  ja tietyn
asteen amiswannabe...

Kimmo Sundqvist, liikuntavastaava

Moro!  Olen  Sundqvistin  Kimmo,  25vuotias  N.:n  vuoden  ikuinen  opiskelija
Kemijärveltä.  Maailmalta  Rovaniemelle  kotiuduin  viime  syksynä,  jolloin  aloitin
opintoni  tässä  opinahjossa.  Järjestötoiminta  ja  liikunta  ovat  minua  aina
kiinnostaneet, ja siksipä hakeuduin täksi vuodeksi Artiklan liikuntavastaavaksi.

Tavoitteenani  on  pitää  perinteitä  pystyssä  ja  ehkä  tuoda  kuvioihin  myös  jotain
uutta.  Eli  tämä  käytännössä  tarkoittaa,  että  mm.  availen  sählyvuoron  ovia
perjantaisin.  Suunnitelmia  kevään  ja  syksyn  suhteen  on  jo  jonkin  verran  luotu  ja
niistä  tiedotetaan  myöhemmin.  Toki  uusia,  hyviä  ehdotuksia/toivomuksia  otetaan
vastaan ja pyritään toteuttamaan tarpeiden ja resurssien mukaan! Liikunnan ohella
on hyvä välillä opiskellakin!



11

Webmaster

Olen AnttiJuhani Alanko, 22vuotias oikeustieteiden ja kauppatieteiden opiskelija.
Kotoisin  olen  Helsingistä  ja  Rovaniemelle  päädyin  pari
vuotta sitten.

Artiklan toimintaan lähdin pitkälti siksi, että halusin palauttaa
mieleen  miten  tehdään  nettisivuja.  Toiminkin  siis  tällä
hetkellä  Artiklan  webmasterina.  Pääasiallinen  tehtäväni
Artiklassa  on  nettisivujen  ylläpito.  Muihin  harrastuksiini
kuuluvat mm. tennis ja laskettelu.

Digesta

Digestan  päätoimittajana  vuonna  2006  häärään  minä,  Suvi
Lamminpää.  2,5  vuotta  ja  yhteensä  147,0  opintoviikkoa  
oikeustieteitä,  filosofiaa,  naistutkimusta  ja  psykologiaa.
Harrastukset:  järjestötoiminta,  itämainen  tanssi  ja…   ylipäänsä
toiminta!  Siviilisääty:  neitiihminen    mistä  merkkinä  mm.

kireä  nuttura  ja  silmälasit.  Puoluekanta:  punavihreä  feministi.  Pääasialliset
mielenkiinnon  kohteet:  tieto  ja  informaatio  kaikissa  eri  muodoissaan.  Tämän
hetkinen  mottoni:  ”Yritän  ymmärtää,  että  minua  on  niin  vaikea  ymmärtää  –
ymmärrättehän.”

ILMOITUS

Lapin  yliopiston  kansainväliset  asiat  etsii  tuutoreita  vaihtoopiskelijoille  (=
kv.tuutori) lukuvuodeksi 2006 – 2007.

Kvtuutorin tehtävä on auttaa ulkomaalaista opiskelijaa sopeutumaan suomalaiseen
ja rovaniemeläiseen kulttuuriin, opiskeluelämään ja opiskelijaelämään. Kvtuutorin
tehtäviin  kuuluu  yhteydenpito  tulevaan  opiskelijaan  jo  ennen  tämän  saapumista,
hänen  vastaanottonsa,  auttaminen  asunto,  pankki  ja  ilmoittautumisasioissa  sekä
tutustuttaminen kulttuuriin ja sosiaaliseen elämään.

Lisätietoja  saa  tiedekunnan  ilmoitustaululta  yliopiston  wwwsivuilta  sekä
kansainvälisistä  asioista  (yliopiston  1.krs,  Esiipi).  Yhteyshenkilö:
Kansainvälisten  asiain  suunnittelija  Pia  Seppälä
(etunimi.sukunimi@ulapland.fi tai 016  341 2245).

mailto:etunimi.sukunimi@ulapland.fi
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Kuulumisia

Suvi Lamminpää

Yhteiselintapaaminen 10.02.2006
Suomen  Lakimiesliiton  järjestämä  viiden  ainejärjestön  hallitusten  ja
toimihenkilöiden  tapaaminen  pidettiin  Helsingissä  10.02.2006.  Ohjelmassa  oli
ryhmätöitä, yritysvierailu sekä sitsit.

Ohjelma:

09.00 Aamiainen Suomen Lakimiesliiton ylähuoneella
09.30 Lakimiesliiton tervehdys, puheenjohtaja Heikki Halila
10.00 Lakimiesliiton  ja opiskelijavaliokunnan esittely, OVK:n pj  Janne Nyman  ja
opiskelijasihteeri Sanna Kyllönen
10.30 AKAVA:n esittely, opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja Antti Lehtoranta
11.00 Hallitukset esittäytyvät
12.00 Lounas, ravintola Baker’s
13.15 Kokoontuminen ylähuoneella, jako työryhmiin
16.00 Ryhmätöiden purku
18.00 Yritysvierailu Talentumille
20.00 Sitsit ja jatkot Codex:ssa

Lauantaina  10.02.2006  pidettiin  Lakimiesliiton  järjestämä  vuosittainen
yhteistapaaminen,  jonne  kerääntyy  hallituksen  jäseniä  ja  toimihenkilöitä  viidestä
oikeustieteen  ylioppilaiden  ainejärjestöstä  (Artikla  ry,  Codex  r.f.,  Justus,  Lex  ja
Pykälä).  Tapaaminen  järjestettiin  tällä  kertaa  Helsingissä  ja  sen  järjestelyissä  oli
mukana toinen etelän oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksistä, Codex.

Päivä  alkoi  aamiaisella  ja  vapaamuotoisella  keskustelulla  Suomen  Lakimiesliiton
ylähuoneella, Uudenmaankadulla. Monilla osanottajista oli takanaan useampi tunti
matkustamista,  mutta  tunnelma  piristyi  kuitenkin  pian,  kun  keskustelu  lähti
käyntiin ja joukosta alkoi erottua yhä useampia tuttuja kasvoja.



13

Lakimiesliiton tervehdyksen esitti puheenjohtaja Heikki Halila. Puheessa kerrattiin
Suomen  Lakimiesliiton  historiaa  ja  opiskelijan  asemaa  liiton  perustamisesta
nykypäivään.  Lakimiesliittoa  perustettaessa  vuonna  1944  oli  hierarkkinen  ero
opiskelijan  ja  valmiin  lakimiehen  välillä  suuri.  Ei  tullut  kuuloonkaan,  että
opiskelijat  olisivat  olleet  liiton  toiminnassa  mukana.  Muutos  edellä  kerrottuun
tapahtui  1960luvulla,  kun  osakunnat  menettivät  asemaansa  oppiainekohtaiselle
järjestäytymiselle  ja  etujärjestötietoisuus  kasvoi.  Tällöin  myös
opiskelijayhdistyksistä tuli Suomen Lakimiesliiton jäsenjärjestöjä.

Nykyään Lakimiesliitto pyrkii  integroimaan opiskelijat  jo opintojen alusta lähtien.
Liittymällä  ainejärjestöön  uusi  opiskelija  tulee  samalla  myös  Suomen
Lakimiesliiton  jäseneksi.  Näkyvin  osa  liiton  toimintaa  ovat  erilaiset  edut,  kuten
Lakimiesuutiset  ja  ainejärjestöjen  vapaapaikat  Lakimiesliiton  koulutuksiin.
Tarkoituksena  on  myös  madaltaa  hierarkioita  ja  auttaa  lakimiesidentiteetin
syntymistä.

Puheessa  käsiteltiin  myös  Lakimiesliiton  toiminnan  edunvalvonnallista  puolta  ja
otettiin  kantaa  Joensuun  yliopiston  hankkeeseen  perustaa  uusi  oikeustieteellinen
tiedekunta.  Joensuu  pyrkii  tosissaan  saamaan  tutkinnonantooikeudet.  Tätä
tarkoitusta  silmälläpitäen  on  tiedekunnan  aikaisemmin  yhteiskuntatieteisiin
viitannut  nimi  muutettu  kauppatieteellisoikeudellisesksi  tiedekunnaksi.
Opetusministeriössä pyrkimys on kuitenkin  jo olemassa olevien  yksikköjen  tehon
lisäämiseen,  ei  uusien  perustamiseen,  eikä  uusia  tutkinnonantooikeuksia  tästä
syystä ylipäätään anneta.

Moitteisiin,  joiden  mukaan  Lakimiesliitto  on  ottanut  liian  hellävaraisesti  kantaa
edunvalvontaa  koskeviin  kysymyksiin,  vastattiin  toteamalla,  että  tulokset  ovat
tärkeämpiä kuin näyttävyys, eli vakuuttavan toiminnan neuvottelupöydässä olevan
julkisuutta tärkeämpää.

Viimeaikoina  on  myös  nostettu  esiin  mahdollisuus,  jonka  mukaan  sisäänoton
oikeustieteellisiin  tiedekuntiin  tulisi  tapahtua  nykyistä  enemmän  lukion
arvosanojen  perustella.  Juridisen  osaamisen  ja  kiinnostuksen  mittaaminen  on
kuitenkin  liiton  ja  järjestöjen  mielestä  tärkeää,  eikä  nykyistä  peruskonseptia  tästä
syystä ole tarpeen muuttaa.

Järjestötoiminnan  asettelusta  kerrottiin  ammatillisen  järjestäytymisen  määrän
vähenevän  kaiken  aikaa.  Keskusjärjestöistä  vain  AKAVA:n  voima  nousee.
Järjestäytymisen  vähenemistä  on  aiheuttanut  yleinen  privatisoituminen  ja
individualisoituminen. Järjestäytyminen tarjoaa kuitenkin niin sekä aatteellisia että
taloudellisia  etuja,  kuten  voima  neuvottelupöydässä  (sovittaessa  esimerkiksi
palkkauksesta), yhteenkuuluvuus ja muu mahdollisuus yhteistoimintaan.
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Suomen  Lakimiesliitossa  pyritäänkin  varmistamaan,  että  jäsenyyssuhde  ei  katkea
opiskelijan  valmistuessa  ja  opiskelijan  identiteetistä  kehittyy  näin
lakimiesidentiteetti.  Yhteinen  koulutuspohja  tarjoaa  mahdollisuuden  yhteisen
identiteetin  muodostumiseen  ja  tätä  kautta  yhteistoimintaan. Tulevaisuuden osalta
on otettava huomioon myös, että naiset tulevat ennen pitkää olemaan enemmistönä
jäsenistössä samoin kuin yksityissektorilla toimivat.

Lopuksi painotettiin koulutuksen merkitystä kiristyvässä kilpailussa  sekä sitä, että
opiskeluaikana solmitut kontaktit osoittautuvat usein pysyvimmiksi. Kun juridiikan
alalla  ei  opiskelijaliittojen  kattojärjestöjä  ole,  toimii  yhdistävänä  tekijänä
Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta.

Tervehdyspuheen  jälkeen  seurasi  Kyllönen  &  Nyman  kalvoshow  ja  AKAVAN
sekä  ainejärjestöjen  esittäytyminen,  minkä  jälkeen  siirryttiin  lounaalle.
Pöytäkeskustelujen  perusteella  oikeustieteenopiskelussa  on  paljon  samoja
elementtejä, tosin erojakin tiedekuntien välillä löytyy.

Ryhmätyöskentelyssä  työryhmät  koottiin  toimialueen  mukaan.  Varsinaisen
työskentelyn  aikana  tutustuttiin  paitsi  toisiin  saman  tehtävän  haltijoihin,  myös
vaihdettiin ajatuksia ja kuulumisia ainejärjestöjen välillä. Työryhmät kokoontuivat
itse  valitsemassaan  paikassa.  Vapaamuotoisessa  ilmapiirissä  keskustelu  sujui  ja
aivoriihen  tulokset  esiteltiin  muille  osanottajille  havainnollisesti  kaavakuvien
avulla.  Lähes  kolme  tuntia  kestäneen  palaveeraamisen  jälkeen  päätoimittajien
työryhmä  totesi  ainejärjestölehtien  olevan  samassa  veneessä,  mistä  johtuen
yhteistyö  on  se  päämäärä  johon  kaikki  yhteistuumin  pyrkivät.  –  Digesta  lienee
kuitenkin  tänä  vuonna  ainejärjestölehdistä  ainoa,  jonka  keskeisissä
toimintaperiaatteissa yhteistyökuvio on ollut sisäänrakennettuna heti vuoden alusta
lähtien.

Työryhmien  keskustelujen  lopputulosten  esittelyn  jälkeen  siirryttiin  Talentumille,
jossa  jatkettiin  tarjoilusta  nauttimista  ja  tutustuttiin  samalla  moderniin
työympäristöön  ja  esimerkiksi  Suomenlaki  Online:n  tiedonhakuominaisuuksiin.
Tietokannan  avulla  on  näet  mahdollista  etsiä  tietoa  paitsi  laeista,  myös
oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta. Tietokannan etuna on, että eri aiheista
on  sen  avulla  mahdollista  löytää  tietoa  valmiiksi  jäsennettyinä  kokonaisuuksina,
mikä helpottaa esimerkiksi tutkielmaa kirjoittavien tiedonhakua.

Yritysvierailun jälkeen matka  jatkui Codexin toimitiloihin Lönnrotinkadulle,  jossa
järjestettiin  tapaamisen  ohjelmaan  kuuluneet  sitsit.  Sitseissä  on  kyse
illanistujaisista,  joiden  aikana  syödään,  juodaan,  lauletaan  ja  välillä  noustaan
pöydille.  Ilta  sujui  hyvin  ja  haluan  osoittaa  erityiskiitokset  Codex:n  väelle
onnistuneista järjestelyistä sekä vieressäni istuneille herroille miellyttävästä illasta.
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Kuvakooste:

Klubimestari Lauri Uski, vpj. Antti Kantola, pj. Tarmo
Nikkilä ja Int.sek. Jan Tuominen Lakimiesliiton ylähuoneella
ennen ryhmätöiden purkua

Artikla ry:n vuoden 2006 hallitus ja toimihenkilöt esittäytyvät
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Yritysvierailulla Talentumissa.

Sitseillä Codex:ssa:  Tarmo och Artikla på bordet    Sitseillä Codex:ssa: Emäntien pullo
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PORONKUSEMA 2006

Pääporo

Eräänä  keskiviikkona  heräsin  puhelimen  soittoon  vähän  ennen  yhtätoista.  Sen  oli
pakko olla tärkeää. Vain tärkeän asian takia joku soittaa näin aikaisin:

"No  Artiklasta  terve!,  valittiin  sut  pääporoksi  näiden  lukuisten  hakemusten
joukosta!".  Itse  asiassa  en  ollut  edes  täyttänyt  mitään  hakemusta,  mutta  silti  se
poimittiin kymmenien, ehkä  jopa satojen muiden ankarasti keskenään kilpailevien
hakemusten  joukosta.  Seksikkäälle  äänelle  oli  vaikea  sanoa  Ei.  Minä  ja  suuri
suuni...

Pääporo  se  on  järjestellyt  tapahtumaa  heti  joululomalta  palattuaan.  Pienet
vastoinkäymiset on käyty ja aikaa ja hermoja on palanut, mutta pikkuhiljaa alkaa jo
olla  tapahtuma  koossa.  Poronkusema  2006  järjestetään  35.3.2006  jo  16.  kertaa.
Paikkana  toimii Rovaniemen  keskusta,  jossa on  ulko  ja  sisärasteja  viimevuosien
tapaan.  Illalla  juhlitaan  Tivolissa  livemusiikin  tahdittamana.
(Hätä)majoituspaikkana  toimii  tällä  kertaa  Ounaskosken  alaaste.  Tapahtuma
maksaa  vain  vaivaiset  12€  sisältäen  osallistumisen  kilpailuun,  sisäänpääsyn
Tivoliin, hihamerkin sekä sunnuntain silliksen.

Teema  tänä  vuonna on MOOOOVIESTAR!!!  ja  telkkarissahan olen  jo kerran  jos
toisenkin  hölmöillyt.  Asu  vapaa,  mutta  haalarit  on  hyvät.  Suotavaa  olisi  myös
pukeutua  teeman  mukaisesti.  Oli  sitten  lempitähtesi  Bratt Pitt  tai  Holmesin  John.
Mutta myös Pink Panther ja Tarzan käy. Leffoistahan tuttuja hekin.

Ai niin! Älkää syökö keltaista lunta!
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toimintaa & tapahtumia

Tarmo Nikkilä

Työnhakukurssi Rovaniemellä

19.1.2006  Lapin  yliopistolla  järjestettiin  oikeustieteen  ylioppilaille  suunnattu
työnhakukurssi.  Jo perinteeksi muodostunut työnhakukurssi  järjestetään vuosittain
yhteistyössä Suomen Lakimiesliiton ja ainejärjestöjen kanssa.

Kurssin  sisältö  on  lähes  kokonaisuudessaan  ainejärjestöjen  päätettävissä.
Tilaisuuden  tavoitteena  on  ensisijaisesti  antaa  eväitä  oikeustieteen  ylioppilaiden
erilaisia  työnhakutilanteita  varten.  Tämän  tavoitteen  saavuttamiseksi  on  hyvä
huomioida kaksi asiaa,  joista ensimmäinen on kurssin ajankohta. Vaikka kurssilla
esitellään myös osaaikatyömahdollisuuksia  ja valmistumisen jälkeistä työelämään
hakeutumista,  suuri  painoarvo  kurssilla  on  juuri  kesätyön  hakemisessa.  Tämän
vuoksi kurssi pyritään järjestämään mahdollisimman aikaisin keväällä.

Toinen  tärkeä  asia  on  se,  mitä  aloja  kurssilla  esitellään.  Tunnetusti  lakimiehen
työmahdollisuudet  ovat  lähestulkoon  rajattomat,  joten  kaiken  kattavaa  kurssia
tuskin  on  mahdollistakaan  järjestää.  Tänä  vuonna  kurssille  oli  valikoitu
esitelmöitsijöitä  Rovaniemen  käräjäoikeudesta,  Pohjolan  Osuuspankista,  Lapin
yliopiston rekrytointipalveluista sekä asianajotoimisto Borenius & Kemppiseltä.

Suurin  tavoite  kurssin  sisällön  kannalta  oli  siinä,  että  se  kykenisi  antamaan
mahdollisimman  hyvää  ja  tarpeellista  tietoa  esiteltävistä  työpaikoista  sekä
erilaisista rekrytointikäytännöistä. Tämän tavoitteen toteutuminen edellytti, etteivät
esitelmöitsijät  puhu  pelkästään  itsestäänselvyyksiä  ja  esittele  samoja
rekrytointiohjelmia,  joita  me  tiedonhaun  hyvin  hallitsevat  Lapin  juristiopiskelijat
pystymme  itsekin  etsimään.  Onnistunut  ja  tietorikas  kurssi  ei  kuitenkaan  ole
ainoastaan  luennoitsijasta  kiinni.  Jos  koemme  esitelmät  liian  tavanomaisiksi,
voimmehan  aina  esittää  hyviä  kysymyksiä  ja  uskoakseni  meillä  on  silloin  hyvät
mahdollisuudet  saada  hyviä  ja  kattavia  vastauksia.  Kurssin  päätteeksi  syntyneen
keskustelun  perusteella  voi  paikalla  olleiden  ajatella  ymmärtäneen  kurssin
tarkoituksen varsin hyvin.
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Kurssien  yhteyteen  on  perinteisesti  haluttu  sijoittaa  muutakin  toimintaa.  Artiklan
toiminnassa  excursioiden  järjestäminen  on  haasteellisempaa  kuin  eteläisissä
sisarjärjestöissämme  kuten  Pykälässä.  Kustannussyiden  vuoksi  me  artistit  emme
voi matkustaa Helsinkiin vierailuille suurienkaan tukijatahojemme luokse.

Onneksi  yhteistyökumppanimme  ovat  joustavia.  Esimerkiksi  tänä  vuonna
asianajaja Kai Kotiranta sekä OTK Kristiina Liljedahl asianajotoimisto Borenius &
Kemppiseltä  uhrasivat  aikaansa  järjestääkseen  meille  iltatilaisuuden  Toipparilla.
Iltatilaisuuden  tavoitteena  oli  Borenius  &  Kemppisen  toimistoesittelyn  lisäksi
saada  aikaan  vapaamuotoista  keskustelua  asianajotoiminnasta  sekä  työskentelystä
ja työnhausta B&K:lla. Kovista pakkasista huolimatta kiinnostuneet löysivät tiensä
Toipparille,  pääsivät  osallisiksi  tarjoiluista  ja  saivat  mahdollisuuden  tutustua
tilaisuuden  vetäjiin.  Ilta  jatkui  kello  20.00  avoimilla  bileillä  toipparilla,  joiden
jälkeen juhlivat artistit siirtyivät jatkoille Pohjanhovin karaokebaariin.

Vastaavia  kursseja  pyritään  järjestämään  jatkossakin.  Jotta  Artikla  kykenisi
vastaamaan  mahdollisimman  kattavasti  jäsenkuntansa  tarpeisiin,  on  kursseja
järjestettävä  hieman  useammin.  Viime  syksynä  järjestetylle  asianajoliiton
seminaarille ollaankin kaavailemassa jatkoa. Lisäksi on suunnitteilla yhä enemmän
koulutukseen keskittyviä seminaareja.

Seminaarien  yhteyteen  pyritään  edelleenkin  järjestämään  iltaohjelmaa,  jonka
funktio  on  ennen  kaikkea  uusien  kontaktien  luomisessa.  Seuratkaa  Artiklan
tapahtumakalenteria  ja  sähköpostejanne,  niin  ehditte  varmasti  ajoissa  mukaan.
Tulevista  tapahtumista  sekä  toivomuksista  seminaarien  suhteen  voi  keskustella
puheenjohtajan tai kopo vastaavan kanssa.

***

Työnhakuseminaarin  yhteydessä  opastettiin  myös  CV:n  (Curriculum  Vitae)  eli
ansioluettelon tekemisessä. Ansioluettelon tulisi olla tiivis ja informatiivinen esitys
hakijan  elämän  kulusta,  opinnoista  ja  työtehtävistä.  Hyvä  ansioluettelo  tuo
toisaalta  esille  hakijan  persoonallisuuden  ja  erottaa  tämän  monien  hakijoiden
muodostamasta massasta.

Lisätietoa  työnhausta  ja  ansioluettelon  kirjoittamisesta  saa  Lapin  yliopiston
Työelämä ja rekrytointipalveluiden Internetsivuilta (www.ulapland.fi > Palvelut
>  Työelämä  ja  rekrytointipalvelut)  tai  Työelämä  ja  rekrytointipalveluiden
julkaisemasta  oppaasta Työnhaun  avaimet.  Oppaan  voi  käydä  noutamassa
Työelämä ja  rekrytointipalveluista yliopiston Esiipi, 1. kerros Opiskelupalveluita
vastapäätä.

http://www.ulapland.fi
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Erkki Ikäheimo

Hannes Snellman – vilkaisu suureen asianajotoimistoon

Tiedekuntamme  opiskelijana  muistan  kuinka  Artiklan  sähköpostilistalla
säännöllisesti  ilmestyvät  maamme  suurimpien  asianajotoimistojen
traineeilmoitukset  vaikuttivat  minulle  jostain  syystä  aina  kovin  etäisiltä  ja
tavoittamattomilta.  Eikä  vähiten  siksi,  että  käytäväpuheiden  mukaan  arvosanojen
edellytetään  olevan  huippuluokkaa,  täydellisestä  ruotsin  kielen  hallinnasta
puhumattakaan. Ei kai sellaisissa paikoissa ole kuin suomenruotsalaisia tai muutoin
vain parempia  ihmisiä. Miten  ihmeessä  tällainen  lumen  ja  jänkhän keskellä elänyt
sinisilmäinen pohjoisen poika voisi pärjätä sellaisessa yhteisössä?

Näin pohjoisen  näkövinkkelistä  se, että  nämä  traineepaikat  sijaitsevat Helsingissä
muutamaa  aluepoliittisesti  korrektia  poikkeustapausta  lukuun  ottamatta,  ei
varsinkaan  alenna  kynnystä  hakeutua  kyseisiin  paikkoihin.  Ainakaan  silloin  kun
opinnot  ovat  vielä  kesken.  Liikejuridiikan  eri  osaalueet  tosin  kiinnostivat  minua
paljon  ja  ajattelin,  että  sitä  ne  isot  toimistot  kai  tarjoavatkin.  Kynnys  hakea
traineepaikkaa,  tässä  tapauksessa  Hannes  Snellmanilta,  muodostui  minulle
kuitenkin  liian  korkeaksi.  Päätinkin  jättää  tämän  mielestäni  turhan  välivaiheen
väliin  ja  hakea  itsevarmuutta  uhkuen  suoraan  lakimieheksi  kyseiseen  toimistoon.
Lakimiehen  paikkaa  en  yllättäen  saanut  (liekö  ylioptimistisella
valmistumisaikataululla  ollut  vaikutusta  asiaan),  mutta  kompromissiratkaisuna
minulle  tarjottiin  traineepaikkaa  syksyksi  2005.  Pettymyksestäni  toivuttuani  otin
paikan ilomielin vastaan.

Neljän  kuukauden  jakso  kului  todella  nopeasti  ja  tuona  aikana  sain  hyvän
käsityksen siitä, mitä työskentely suuressa asianajotoimistossa käytännössä on. Se,
että Hannes Snellman on erikoistunut vaativaan liikejuridiikkaan – transaktioihin ja
konfliktinhallintaan  –  tarkoittaa  käytännössä  sitä,  että  traineenä  pääsee  näkemään
miten  suuria  ja  vaativia  toimeksiantoja  hoidetaan.  Projektiluontoinen  työ  vaatii
lakimiehiltä  paljon,  mutta  vastaavasti  ammattitaito  kehittyy  sen  mukaisesti.
Traineen  pääasiallinen  tehtävä  on  avustaa  lakimiehiä  toimeksiantotyössä.  Omaan
työhöni  traineenä  Yritysjärjestelytryhmässä  sisältyivät  erilaiset  juridiset
selvitykset  ja  asiakirjojen  laadinta,  unohtamatta  tietenkään  käännöstöitä  ja
yrityskauppatilanteisiin liittyvien ns. datahuoneiden organisointia.
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Hyvä  kielitaito  on  ehdoton  edellytys  tehtävissä  pärjäämiseen,  koska
toimeksiannoista  yli  puolet  hoidetaan  englanniksi.  Paljon  parjatun  ruotsin  kielen
pienet  puutteellisuudet  eivät  ole  esteenä  työssä  pärjäämiselle.  Tärkeintä  on
ymmärtää  tätä  toista  kotimaista  sujuvasti.  Lisäksi  työ  vaatii  palveluhenkisyyttä,
tarkkuutta,  halua oppia  ja  muita  vastaavia  lakimieheltä  vaadittavia  lähes  itsestään
selviä ominaisuuksia. Etenkin aito kiinnostus  juridiikkaa kohtaan helpottaa työssä
pärjäämistä huomattavasti,  vaikka aivan kaikki  työtehtävät eivät aina  tuntuisikaan
niin mukaansatempaavilta.

Monet  varmaan  miettivät,  onko  neljä  kuukautta  riittävän  pitkä  aika  sen
selvittämiksi,  onko  lakimiehen  työ  suuressa  asianajotoimistossa  sellaista,  mikä
voisi juuri itseä kiinnostaa. Mielestäni on. Neljässä kuukaudessa oppii jo tuntemaan
toimiston  työskentelytavat,  vaikka  läheskään  kaikkiin  ihmisiin  ei  ehdikään
tutustumaan. Toisaalta kun toimisto on jaettu toimintaryhmiin,  joista  jokaisella on
oma trainee, niin oman ryhmänsä jäsenet oppii tuntemaan sitäkin paremmin jakson
lyhyestä  kestosta  huolimatta.  Lisäksi  erittäin  aktiivisen  henkilökuntayhdistyksen
Avocadoksen  erinäisissä  virkistystapahtumissa  on  hyvä  mahdollisuus  tutustua
myös  muihin  ihmisiin  paremmin.  Työyhteisö  ja  kanssakäyminen  työkavereiden
kanssa  kun  kuitenkin  määrittävät  mielestäni  sen,  kuinka  hyvin  työssä  loppujen
lopuksi viihtyy.

Kaiken  kaikkiaan  Hannes  Snellmanin  traineeohjelma on  hyvä kokonaisuus,  joka
täydentää  opintoja  mukavasti  arvokkaalla  työkokemuksella.  Omalta  osaltani
työskentely  Hannes  Snellmanilla  on  jatkunut  vielä  varsinaisen  traineejakson
päättymisen  jälkeenkin  osaaikaisena  traineenä  ja  lakimiehen  työt  aloitan
maaliskuun alussa. Omalta osaltani sain siis vahvistuksen traineeaikanani sille, että
työskentely suuressa asianajotoimistossa on kiinnostukseni mukaista. Toistaiseksi.

Erkki Ikäheimo
erkki.ikaheimo@hannessnellman.fi

mailto:erkki.ikaheimo@hannessnellman.fi
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Teksti: Terje Juutilainen
Kuva: Juhani Paiho

Sotilaslakimiehenä suomalaisessa rauhanturvajoukossa Kosovossa

Entistä  Jugoslavian  liittotasavaltaa  koskeva  rauhansuunnitelma  hyväksyttiin
3.6.1999,  jonka  jälkeen  10.6.1999  YK:n  turvallisuusneuvosto  hyväksyi
päätöslauselman  1244/1999.  Päätöslauselman  perusteella  Kosovoon  perustettiin
muun  muassa  kansainvälinen  turvallisuusjoukko  ja  rauhanturvajoukko  KFOR  oli
näin  saanut  alkunsa. Tasavallan presidentti päätti  suomalaisen  KFORpataljoonan
lähettämisestä  Kosovoon  juhannuksena  1999.  Päätöksentekoa  edelsi
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 15.6.1999 (VNS 2/1999).

KFORoperaatiosta ja organisaatiosta

KFOR  (Kosovo  Force)  on  NATOjohtoinen  rauhanturvaoperaatio,  joka  perustuu
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1244/1999, NATO:n  ja Jugoslavian
liittotasavallan  väliseen  Military  Technical  Agreement’iin  (MTA)  sekä  KFOR:n
operaatiosuunnitelmaan  OPLAN  (Joint  Guardian)  siihen  myöhemmin  tehtyine
muutoksineen. KFOR:n toimialue on Kosovon maakunta Serbia ja Montenegrossa.
Operaation  tarkoituksena  on  sotilaallisella  läsnäolollaan  estää  vihamielisyydet  ja
taata rauha monietnisessä Kosovossa.

KFOR:n organisaatio,  jonka vahvuus on noin 17 000 henkilöä, käsittää esikunnan
sekä  neljä  prikaatia/taisteluosastoa.  Operaatioon  osallistuvia  maita  on  yhteensä
noin 35.

Päämaja  eli  KFOR  HQ  (Headquarters)  sijaitsee  Film  Cityssä  Kosovon
pääkaupungissa  Pristinassa.  Alue  on  perinteisesti  ollut  entisen  Jugoslavian
elokuvateollisuuden  keskus  ja  osuvasti  päämajarakennuksen  virkaa  hoitaakin
alueen entinen elokuvastudio.

KFOR:n neljä prikaatia/taisteluosastoa sijaitsevat eri puolilla Kosovon maakuntaa.
Suomi  on  osallisena  monikansallisessa  keskisessä  taisteluosastossa  (ent.
prikaatissa) eli Multinational Taskforce Center’ssä (MTF(C)), jonka vastuualueena
on  muun  muassa  pääkaupunki  Pristina.  Muut  keskisen  taisteluosaston
kansallisuudet  ovat  Ruotsi,  Irlanti,  Tsekin  tasavalta,  Slovakia  ja  Latvia.  Kolme
muuta  prikaatia/taisteluosastoa  johtovastuineen  ovat  seuraavat:  itäinen  prikaati
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(MNB(E),  Yhdysvallat),  koillinen  prikaati  (MNB(NE),  Ranska)  ja  lounainen
prikaati (MNB(SW), Saksa).

Tammikuusta  2006  lukien  KFORorganisaatiota uudistetaan  ja  prikaatirakenteista
luovutaan.  Monikansallisten  prikaatien  sijaan  tulevat  monikansalliset
taisteluosastot.  MNB(C):stä  muodostettiin  MNTF(C)  eli  Multinational  Taskforce
Center tammikuussa 2006.

KFOR:n suomalaisista rauhanturvaajista

Suomalaiset  ovat  osa  monikansallista  keskistä  taisteluosastoa  ja  yhdessä  he
muodostavat  suomalaisen  rauhanturvajoukon  Kosovossa  eli  SRJK:n.  Suurin  osa
suomalaisista rauhanturvaajista  työskentelee pääleirissämme Camp Villessä,  jossa
on  keskisen  taisteluosaston  MNTF(C):n  esikunta  ja  joka  sijaitsee  Pristinasta  noin
17  kilometriä  etelään  sijaitsevan  piskuisen  Lipljanin  kylän  laitamilla,  entisen
toimivan  paperitehtaan  alueella.  Leirissämme  edustettuina  ovat  kaikki  aiemmin
mainitut keskisen taisteluosaston kansallisuudet ja majapaikkaa leirissämme pitävät
useat  eri  komppaniat,  yhtenä  niistä  suomalaisten  kansallinen  esikunta,  johon
sijoitettuna  myös  allekirjoittanut  on.  Camp  Villen  lisäksi  suomalaisia  on  myös
ruotsalaisten  pääleirissä  Camp  Victoriassa,  KFOR:n  päämajassa  sekä  muissa
suomalaisissa  leireissä,  kuten  Camp  Summassa  ja  Camp  Christinassa.  Vielä  noin
vuosi  sitten  suomalaisedustus  löytyi  niin  ikään  norjalaisten  Skopjessa
Makedoniassa  sijaitsevasta  leiristä Camp Banski  Rid’stä,  jonka  toiminta on ajettu
alas alkuvuodesta 2006.

SRJK:n vahvuus on nykyään noin 450, kun se entisen Suomen Pataljoonan aikaan
oli  vielä  yli  800.  Kuudessa  vuodessa  vahvuus  on  lähes  puolittunut  ja  suunta  on
edelleen aleneva.

SRJK:n sotilaslakimiehen asemasta ja tehtävistä

SRJK:ssa  on  monen  eri  alan  ammattilaisten  lisäksi  myös  kaksi  sotilaslakimiestä
(Legal  Adviser,  LEGAD),  joita  tuttavallisemmin  legaaleiksi  kutsutaan.  Keskisen
prikaatin (nyk. taisteluosaston) vetovastuun siirryttyä Suomelta Tsekin tasavallalle
elokuussa  2005  molemmat  sotilaslakimiehet  ovat  olleet  sijoitettuina  kansalliseen
esikuntaamme taisteluosaston esikunnan sijaan.

Sotilaslakimiehen  asema on  varsin  itsenäinen  ja  riippumaton asiantuntijan asema.
Sotilaslakimiehenä  olen  ennen  kaikkea  SRJK:n  komentajan  lainopillinen
neuvonantaja,  mutta  tarvittaessa  myös  koko  SRJK:n  henkilöstön  käytettävissä,
mikäli  joku  lainopillista  apua  työtehtäviensä  tai  muiden  asioidensa  hoitamiseksi
tarvitsee. Työtehtäväni ovat varsin moninaiset.



25

Sotilaslakimiehen  kannanottoa  ja  käsitystä  asiaan  tiedustellaan  usein.  Muistettava
on,  että  sotilaslakimies  ei  muodollisesti  tee  päätöstä  missään  käsittelemässään
asiassa,  vaan  sen  tekee  joko  SRJK:n  komentaja  tai  muu  ratkaisuvastuussa  oleva
esimies.  Sotilaslakimies  ”vain”  esittelee  asian,  vaikkakin  käytännössä  asiat
ratkaistaan aina esittelyn mukaan.

Kurinpitoasioista

Työtehtävistä  yhden  keskeisen  osaalueen  muodostavat  sotilaskurinpitolaissa
tarkoitetut  kurinpitoasiat.  Koska  järjestäytymisemme  rauhanturvajoukossa  on
sotilaallinen,  myös  käyttäytymisemme  ja  olemisemme  tulee  olla  sotilaallista.
Rauhanturvaamispalvelussuhteen  aikana  olemmekin  rikoslain  45  luvun
sotilasrikoksia koskevien säännösten alaisia. Mikäli rauhanturvaaja rikkoo kyseisiä
säännöksiä  tai  muita  sotilasoikeudenkäyntilain  2  §:ssä  tarkoitettuja  rikoslain
säännöksiä  ja  tapaus  on  kurinpitomenettelyssä  muutoinkin  käsiteltävissä,
sotilaskurinpitolaissa säädetty kurinpitomenettely käynnistyy, sotilaslakimies antaa
kurinpitolausuntonsa  ja  seuraamuksena  saattaa  olla  kyseisen  lain  mukainen
kurinpitoseuraamus.  SRJK:ssa  kurinpitoseuraamuksista  käytössä  ovat  kurinpito
ojennuksena kirjallinen muistutus ja kurinpitorangaistuksista kirjallinen varoitus ja
kurinpitosakko.  Päätöksen  asiassa  tekee  joko  SRJK:n  komentaja  tai  muu
kurinpitoesimies.

Yleisimmät  sotilasrikokset  ovat  palvelusrikos  tai  lievä  palvelusrikos,  joihin  on
syyllistytty  nimenomaan  alkoholinkäyttöä  koskevia  määräyksiä  rikkomalla  tai
tuottamuksellinen  palvelusrikos,  johon  on  syyllistytty  liikenneturvallisuutta
koskevia  määräyksiä  rikkomalla.  Satunnaisesti  esiintyy  myös  tapauksia,  joissa
kysymykseen  tulevat  sotilaan  sopimaton  käyttäytyminen  tai  niskoittelu.  Viimeksi
mainitut ovat kuitenkin harvinaisempia.

Juridisesti  tapaukset  eivät useinkaan ole kovin  vaativia,  mikä  johtuu paljolti  siitä,
että puuttumiskynnys tekoihin on varsin alhainen ja lukumäärällisesti tapauksia on
aika ajoin paljon. Eräissä tapauksissa teon tosiasialliset seuraamukset saattavat olla
edellä mainittuja kurinpitoseuraamuksia kohtalokkaammat, mikäli kysymys on niin
törkeästä  teosta/teoista,  että  henkilön  katsotaan  olevan  kykenemätön  jatkamaan
rauhanturvaamispalvelustaan  tai  muutoin  olevan  sopimaton
rauhanturvaamispalvelukseen.  Näissä  tapauksissa  rauhanturvaamislain  12.2  §:n
edellytysten  täyttyessä  ja  sotilaslakimiehen  kirjallisen  lausunnon  saatuaan
rauhanturvajoukon  komentaja  voi  hallinnollisella  päätöksellään  määrätä
palvelussuhteen  päättymään  ja  kotiuttaa  rauhanturvaajan.  Palvelussuhteen
päättämistä koskevat asiat käsitellään yleensä kiireellisinä.
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Operatiivisista asioista ja ns. operaatiooikeudesta

Kosovossa sovellettava lainsäädäntö on sekoitus YK:n väliaikaisen siviilihallinnon (United
Nations  Interim  Administration  Mission  in  Kosovo,  UNMIK)  antamia  päätöksiä,
entisen  Jugoslavian liittotasavallan  lainsäädäntöä  sekä  Serbian  lainsäädäntöä  siltä  osin,
joka  on  ollut  voimassa  ennen  22.3.1989  ja  joka  ei  ole  luonteeltaan  mitään  etnistä
kansanryhmää  syrjivää.  Lisäksi  noudatettavaksi  tulevat  kansainvälisen  oikeuden
periaatteet  sekä  vanha  maaseudun  tapaoikeus.  Normihierarkisesti  UNMIK:n
päätökset  ovat  etusijalla  ja  syrjäyttävät  ristiriitatilanteessa  muut  paikallisen
lainsäädännön säännökset.

Sotilaslakimiehenä  osallistun  myös  taisteluosaston  operatiivisen  toiminnan
suunnitteluun.  Operatiiviset  tehtävänannot  liittyvät  yleensä
voimankäyttösäännösten  (ROE,  Rules  Of  Engagement)  ja  kansallisten  rajoitusten
tulkitsemiseen  (national  caveats)  tai  esimerkiksi  etsintäoperaatioiden
oikeuttamisperusteiden  selvittämiseen.  Tavoitteena  aina  on,  että  operaatioon
liittyvien  riskien  lisäksi  myös  juridiset  ongelmat  on  etukäteen  kartoitettu  ja
toimintamallit esimiehille ohjeistettu.

Sopimusoikeudellisista kysymyksistä

Sopimusoikeus  on  sotilaslakimiehen  arkipäivää.  Monenmoista  suomenkielistä  ja
englanninkielistä  sopimusta  olen  tarkistanut,  kommentoinut  ja  laatinut.
Yksinkertaisimmillaan  sopimusasiat  käsittävät työsopimuksia,  palvelusopimuksia,
vuokra  ja  maanvuokrasopimuksia  jne.  Erikoisemmista  sopimuksista  mainittakoon
erilaiset  tekniset  sopimukset  (Technical  Arrangement,  Memorandum  of
Understanding),  aiesopimukset  (Letter  of  Intent)  ja  vaikkapa  alasajetun  KFOR
leirin kiinteistöjen edelleen luovutukseen liittyvät sopimukset oheisjärjestelyineen.
Oman  lisänsä  sopimusoikeudellisiin  asioihin  tuo  myös  se,  että  taisteluosaston
esikunta  sijaitsee  suomalaisten  pääleirissä,  minkä  vuoksi  Suomi  on  käytännössä
aina  osallisena  myös  taisteluosaston  johtovastuun  siirtymistä  koskevissa
sopimuksissa.
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Vahingonkorvausoikeudellisista kysymyksistä

Jos  on  sopimusoikeus  arkipäivää,  sitä  on  myös  vahingonkorvausoikeus.
Vahingonkorvausasioita  käsittelen  joka  viikko  ja  käsiteltävät  asiat  voidaan  karkeasti
jaotella  seuraavalla  tavalla:  a)  rauhanturvahenkilöstön  Suomen  valtiolle  aiheuttamat
vahingot (vahingonkorvauslaki  4  luku),  b)  rauhanturvaajien  omalle  omaisuudelle
aiheutuneet  vahingot  (rauhanturvaamislaki  16  §)  sekä  c)  rauhanturvaajien
paikallisille  aiheuttamat  vahingot  (ns.  claimsasiat).  Proseduurit  ovat  edellä  mainituissa
asioissa  toisistaan  poikkeavat  ja  ne  riippuvat  pitkälti  asian  laadusta,  luonteesta  sekä
muun muassa myös siitä, liittyykö vahinkotapaukseen rikos.

Mieleenpainuvimpia  tapauksia  vahingonkorvausasioista  ovat  ehdottomasti  ns.
claimsasiat, joita käsitellessä välillä  joutuu kipakkoihinkin väittelyihin paikallisen
vahinkoa  kärsineen  kanssa  vahingon  suuruutta  arvioitaessa  ja  erityisesti
korvauksen  maksatusvaiheessa.  Paikalliset  osaavat  kyllä  vaatia  korvauksia
kärsimistään  vahingoista  ja  vaaditut  summat  ovat  toisinaan  tähtitieteellisiä.
Tyhmähän ei ole se, joka vaatii, vaan se, joka maksaa, joten tarkkana on oltava.

Hankintatoimen oikeudellisista kysymyksistä

SRJK:n paikallishankinnoista  vastaa  kansallinen  huoltoyksikkömme eli  FIN  NSE
(National  Support  Element),  joka  hankkii  suomalaisten  tarvitsemia  tavaroita  ja
palveluita  esimerkiksi  Kreikasta  ja  Makedoniasta.  Kysymys  on  julkisista
hankinnoista,  minkä  vuoksi  sovellettavaksi  tulevat  muun  muassa  julkisista
hankinnoista annetun  lain  säännökset  sekä muut  sitä alemmanasteiset  säännökset.
Hankintapuolen juridisia kysymyksiä tulee vastaan satunnaisesti.

Muuta juridiikkaa

Edellä  lueteltujen  virallisempien  työtehtäväkokonaisuuksien  lisäksi  entistä
tutummaksi on tullut myös autoverotusta (sekä ajoneuvojen rekisteröintiä) koskeva
lainsäädäntömme.  Alkaa  olla  enemmän  pääsääntö  kuin  poikkeus,  että
rauhanturvaaja  tuo kotiutuessaan mukanaan ns.  muuttoajoneuvon  joko alennetulla
verolla  tai  verotta  (autoverolaki  25  §),  minkä  vuoksi  autoverotuksesta  kyselijöitä
riittää.  Muiden  työtehtävien  ohella  olenkin  laatinut  autoverotusta  koskevia
ennakkoratkaisuhakemuksia sekä autoverovalituksia.

Autoasioiden lisäksi avustan rauhanturvahenkilöstöä muissakin lainopillista neuvoa
vaativissa asioissa, mikäli asian hoitaminen niin edellyttää.
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Lopuksi

Ei tämä legaalin homma pelkkää kriisiä kuitenkaan ole, kuten arvata saattaa, vaikka
poikkeuksellisissa oloissa ja pienessä piirissä täällä elämmekin. Kaikista aseman ja
työtehtävien  mukanaan  tuomista eduista ehken  tässä  yhteydessä  rupea kuitenkaan
kertomaan,  mutta  sanottakoon  tämän  jutun  otsikkoon  viitaten,  että
sotilaslakimiehenä suomalaisessa rauhanturvajoukossa Kosovossa on erittäin hyvä
olla.

Legaali vaihtaa vapaalle aina, kun tehtävien hoitaminen ei muuta edellytä. Vapaa
ajankäyttöongelmia  helpottamassa  ovat  muun  muassa  erittäin  laadukas  kuntosali,
tavanomaisen liikuntahallin kokoinen Leijona Areena kaikkine mahdollisuuksineen
(sähly,  koripallo,  sulkapallo  jne.),  Beach  Volley  –kenttä  sekä  uimaaltaan  virkaa
hoitava  palovesiallas.  Käytössämme  ovat  myös  satelliittitelevisiot,  internet
yhteydet,  dvdkirjastot,  biljardipöydät  sekä  laadukkaat  äänentoistolaitteet  aina
leirin  oman  bändin  tarpeisiin  asti.  Lisäksi  leiriimme  tulevat  kaikki  suurimmat
suomalaiset sanoma ja aikakausilehdet, joita voi lueskella Camp Villen kirjastossa.
Leiristämme löytyy luonnollisesti myös oma kenttäkauppa (PX eli peksi), jossa voi
tehdä  erinäisiä  hankintoja  arvonlisäverotta  ja  huomattavasti  Suomen  hintatasoa
edullisempaan hintaan.

Jos  oleskelu  omassa  leirissä  pitkästyttää,  SRJK:n  maastohenkilöautolla  pääsee
sujuvasti  toiseen  KFORleiriin  tuulettumaan.  KFOR  HQ:n  ostoskatu  useine
kahviloineen  käy  hyvin  vaihtelusta,  kuten  myös  jenkkien  ihmemaa  Camp
Bondsteel,  jonka peksistä voi  hankkia  lähes  mitä  tahansa  maan  ja  taivaan  väliltä.
Jos koko  toimialue  alkaa  jo  ahdistaa, voi päivän  reissulla käydä  virkistäytymässä
vaikkapa  Skopjessa  Makedoniassa.  Pidemmän  virkistäytymisen  puutteessa  olevat
voivat  varata  matkansa  omakustannushintaan  SRJK:n  oman  matkatoimiston
Supatravelin kautta ja suunnata kulkunsa palvelusvapaillaan esimerkiksi Kreikkaan
tai  mihin  nyt  mieli  sitten  tekeekin.  Mainittakoon  vielä,  että  kevään  2006
puhutuimmat  Supatravelin  järjestämät  lomamatkat  suuntautuvat  sekä  Vietnamiin
että Kiinaan.

Niin  tai  näin,  mutta  moninainen  on  legaalin  arki.  Työ  on  hyvin  pitkälti
kausiluonteista  ja  suhteellisen  kiireetöntä.  Vaikka  palveluksessa  olemmekin  24
tuntia  vuorokaudessa  ja  7  päivää  viikossa  ja  vaikka  eläminen  leirissä  sekä
tavanomainen liikkuminen Kosovon alueella onkin varsin säänneltyä ja rajoitettua,
päivääkään en vaihtaisi pois.
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Camp Ville, Lipljan 3.2.2006

Terje Juutilainen
OF2/Legal Adviser

***

Kirjoittaja on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan kasvatti (9901), Lapin
veroviraston  henkilö,  maatalous,  muutos,  perintö  ja  lahjaverotuksen
toimistopäällikkö  ja  varatuomari.  Kirjoittaja  työskentelee  4.5.2005  –  9.5.2006
SRJK:n  komentajan  lainopillisena  neuvonantajana  suomalaisessa
rauhanturvajoukossa Kosovossa.
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pohdintoja

Moralisointia

Meillä  oikeustieteen  opiskelijoilla  on  usein  tapana  manata  ja  sadatella  kuinka
huonosti  meidät on huomioitu kirjastojen  hankinnoissa. Liian usein  meistä  monet
ovat  huomanneet  olevansa  niin  kaukana  varausjonossa,  että  mahdollisuus  saada
kirja seuraavaan tenttiin valmistautumista varten näyttää epätodennäköiseltä.

Otaksuttavasti  aika  ajoin  otetaankin  oikeus  omiin  käsiin  ja  unohdetaan  muut
kirjojen  mahdolliset  käyttäjät.  Ikävänä  esimerkkinä  tästä  ovat  erilaiset  taiteilut
useissa  kirjaston  kirjoissa.  Kirjoja  ei  aina  edes  huomata,  tai  viitsitä  palauttaa.
(Ovathan kirjat aina hienoja omassa hyllyssä). ”Unohdetaan” että kirjastonkirja on
yhteistä  omaisuutta,  minkä  seurauksena,  sitä  katsotaan  voitavan  käsitellä  melkein
miten  vain.  Pahimmillaan  kyseessä  voi  olla  tietoinen  ja  suunnitelmallinen
varastaminen. Enkä nyt tarkoita teosten tekijänoikeuden vastaista valokopioimista.
Kopioiminen  kun  on  lähes  päivittäin  tapahtuvaa.  (Kukapa  meistä  ei  olisi,  sitä
joskus tehnyt)

Tuskinpa kopioimiseen kuitenkaan on  tulossa muutosta ainakaan  niin kauan kuin
kirjat  maksavat  sen  mitä  Suomessa  maksavat.  Kirjastojen  määrärahat  ovat  myös
enemmän  pienenemään  päin  kuin  kasvamassa.  –  Vaikka  useat  merkit  viittaavat
siihen,  että  kirjastojen  palvelujen  kysyntä  on  enemmänkin  kasvamassa,  kuin
supistumassa.  –  Ja  kirjastot  ovat  olleet  vain  kiltisti  valmiita  sopeutumaan  heille
tulleisiin  uusiin  haasteisiin.    (Muihinkin  kuin  vain  siihen,  että  meidän
opiskelijoiden määrä tuntuu vuosittain kasvavan enemmän kuin laskevan).

Tiesittekö  muuten,  että  ei  ole  kovin  pitkä  aika  siitä,  kun  Helsingin  kaupungin
kirjaston  varastetuin  kirja  oli  Pekka  Timosen  toimittama  kirja  Johdatus  Suomen
Oikeusjärjestelmään.  Samainen  kirja  oli  monena  vuonna  osa  Helsingin  yliopiston
pääsykoevaatimuksia.  Mitä  se  mahtaa  kertoa  tulevista  juristeista?  Vai
uskottelemmeko  itsellemme,  että  katoamisten  takana  oli  joukko  satunnaisia
Suomen  oikeusjärjestelmästä  kiinnostuneita  henkilöitä,  joiden  käyttöön  teos  oli
mitä mainion pieni ja verraten kompakti yleisesitys.

Vai mahtoiko suurten katoamismäärien takana olla pieni jännityksen halu?  Että voi
tulevaisuudessa  kertoa,  joskus  poikenneensa  kaidalta  tieltä  ja  tehneensä  jotain
oikeasti rikollista?
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Entä  osaako,  joku  kuvata  millaiset  kanssaihmiset  käyttävät  Hämeenlinnan
kaupungin kirjastoa?  Hiljattain harmittelin, että kotikaupunkini tai sen lähikuntien
kirjastoista  ei  ole  löytynyt  lainkaan  erästä  ympäristöoikeuden  aineopintotentissä
vaadittua  kirjaa.  Olkoonkin,  että  tuon  kirjan  sai  korvattua  seminaarilla.  –
Opiskelukaverin  lohdutti  sanomalla,  että  älä  sure  ”Hämeenlinnan  kaupungin
kirjastossa  on  tehty  päätös,  että  he  eivät  hanki  enää  lainkaan  oikeustieteellisiä
kirjoja” En ollut uskoa korviani. Milloin juridiikan teoksista päätettiin tehdä osaksi
salatiedettä?

Itse  haluan  toisinaan  kuvitella,  tai  ainakin  uskotella  itselleni,  että  opiskellessaan
oikeustieteellisessä  tiedekunnassa  olisi,  tai  voisi  olla  enemmän  tekemisessä
ihmisten kanssa, joilla moraali on vielä tallella. Tai sellaisten jolla on oikeasti halua
toimia enempi oikein kuin väärin. – Olemalla ikään kuin esikuvana muille. Vaikeaa
on  ainakin  uskoa,  että  oikeustieteellisessä  opiskelevat  olisivat  muita  opiskelijoita
huomattavasti epärehellisempiä ja lakia rikkovampia.

Vai kuinka aiomme säilyttää ammattikuntamme arvostuksen?

***

Pohdintoja  palstalla  julkaistaan  kirjoituksia  ajankohtaisista  asioista.    Palstalla
julkaistut  tekstit  liittyvät  tavalla  tai  toisella  opintoihin,  koulutukseen  ja/tai
yhteiskuntaelämään.
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pakina

Kypsä Nainen

Kirjoitan Digestaan  nyt  ensimmäistä kertaa, koska aikaisempia  viritelmiäni  ei ole
julkaistu.  Tarkoituksenani  on  kartoittaa  ilmiöitä,  joihin  akateemista  tutkimusta
pitäisi  tulevaisuudessa  suunnata.  Tietyt  aihepiirit  puhuttelevat  minua  yhä,  vaikka
olen  kartuttanut  akateemista  sivistystäni  niistä  päivistä  asti,  kun  Mara  golfauton
osti. Aion hakea tutkimuksilleni rahoitusta Suomen Akatemialta ja tässä suhteessa
olen  erityisen  luottavainen,  sillä  apurahan  täksi  vuodeksi  ovat  saaneet  monet
muutkin mittavat hankkeet, kuten kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi II sekä
kunnianhimoinen  selvitys  koiraan  kunnosta  ja  naaraan  parinvalinnasta
tytönkorentojen keskuudessa. Tältä pohjalta on selvää, että en voi välttyä runsaalta
apurahalta,  jonka  turvin  yhdestä  tarpeettomasta  maisterista  sukeutuu  vuosien
saatossa  työtön,  täysin  tarpeeton  tohtori,  jota  eivät  arvosta  edes  Hinnerjoen
sukulaiset.

Tutkimuskohteenani  ovat  miessukupuolessa  ilmenevät  erilaiset  variaatiot,  joiden
tarkasteluun  Suomen  Lapissa  laiduntava  populaatio  on  omiaan,  sillä  se  on
säilyttänyt  primitiivisyytensä  eikä  millään  muotoa  ole  sivistyksen  pilaamaa.
Tutkimusotteeni  on  empiirinen.  Aineistoa  on  tullut  kerättyä  vuosien  varrella  ja
analyysiäkin  on  harrastettu  erityisesti  tyttöjen  saunailloissa.  Tutustuessani
tutkimuskohteisiin  olen  pyrkinyt  käyttämään  varmuusvälineitä  –  ainakin  joka
toisella kerralla, vaikka ilmankin olisi toisinaan kelvannut. Olen saanut selville, että
kondomin  käytöllä  voidaan  saavuttaa  merkittäviä  hyötyjä,  joiden  tarkastelu  ei
kuitenkaan  kuulu  tutkimukseni  alaan.  Koko  aineistoa  en ole  jaksanut  käydä  läpi,
joten  jätän  testaamattoman  osuuden  muun  tiedeyhteisön  arvioitavaksi.  Tälle
ratkaisulleni olen saanut täyden tuen äidiltäni ja YTHS:n terveydenhoitajalta, jotka
kumpainenkin  ainakin  kuvittelevat  olevansa  alan  asiantuntijoita,  vaikka  heidän
tutkimuksensa ovat auttamattomasti ajasta jäljessä.

Teorian kehittäminen on vielä hiukkasen vaiheessa, mutta keskeinen hypoteesi on
selvillä: mies on elukka, vaikka kuinka yrittäisi esittää muuta ja veisi Pohjanhoviin
syömään  tai  tarjoaisi  viattomana  Tornion  jokivarren  leipomon  perunarieskoja.
Hypoteesini  mukaan  eläimellisyys  ilmenee  tasaisesti  koko  populaatiossa  ja  on
paljaimmillaan  silloin,  kun  mies  on  täysin  alasti.  Oletukseni  mukaan  tutkittavan
sosioekonomisella asemalla ei ole paskan  vertaa merkitystä  sen  jälkeen kun  mies
on  lukinnut  kohteen  tähtäimeensä.  Oletan  edelleen,  että  tarkastellessani
osapopulaatioita  voin  verifioida  selkeän  positiivisen  korrelaation  korkean
sosiaalisen  aseman  ja  täydellisen  eläimellisyyden  välillä.  Säilyttääkseni  opinto
oikeuteni  käsittelen  tätä  problematiikkaa  vain  pintapuolisesti.  En  myöskään  tee
ristiintaulukointia tutkimustuloksista, koska kyseinen menetelmä on mielestäni itse
saatanasta ja siten kuuluu kokonaisuudessaan teologien tutkimusalueeseen.
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Lapissa  kun  ollaan,  poromiehet  ovat  itseoikeutetusti  ensimmäinen  tutkimukseni
osajoukoista.  Poromiehet  ovat  tutkijalle  neitseellistä  maaperää,  sillä  heitä
sivilisaation  teennäiset  toimintamallit  eivät  ole  turmelleet,  vaan  heistä  kumpuaa
alkukantainen  maskuliinisuus,  joka  on  puhtaimmin  havaittavissa  juuri  heidän
käytöstavoissaan:  naturellit  äänet  ja  hajut  osoittavat,  että  yksilö  kuuluu  omaan
ryhmäänsä.  Rovaniemellä  poromiehillä  on  omat  kantapaikkansa,  joissa
minunlaiselleni  naispuoliselle  tutkijalle  avautuu  mahdollisuus  tutustua
tutkimuskohteeseeni.  Naaraspuoliselta  tutkijalta  vaaditaan  kuitenkin
luontokuvaajan  kärsivällisyyttä,  sillä  olen  useasti  joutunut  istuskelemaan  yksin
nurkkapöydässäni  koko  alkuillan  tarkkailemassa  kohteeni  liikkeitä.  Poromiehet
kyllä  havaitsevat,  että  syötiksi  tuotu  on  hyvin  todennäköisesti  naaraspuolinen,
mutta  tyytyvät  kuitenkin  tarkkailemaan  minua  omasta  pöydästään.  Tunnelma  on
kuin  suoraan  villistä  pohjolasta.  Tällaisissa  vaikeissa  tutkimustilanteissa  olen
hallinnut hermoni ottamalla pikkuhiprakan, niin ei hatuta aivan yhtä julmetusti kuin
selvin  päin.  Laskunkin  voin  kerrankin  maksaa  ihan  itse,  kun  on  se  Suomen
Akatemian myöntämä apuraha tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin.

 Odotukseni  palkitaan  loppuillasta:  minua  lähestyy  yksi  jos  toinenkin  poromies
kuuluvasti öristen. Joillakin yksilöillä saattaa näkyä kuivunutta vaahtoa suupielissä,
sillä  naaraan  kanssa  kommunikoiminen  on  poromiehelle  aina  ainutlaatuinen
tapahtuma.  Aikaisemmin  usein  aprikoin,  kuuluvatko  poromiehet  ihmis  vai
eläinkuntaan,  koska  heissä  yhdistyy  fiftysixty  kumpainenkin  ominaisuus,  mutta
edellä  kuvattujen  kohtaamisten  jälkeen  minun  ei  ole  enää  tarvinnut  tällä  asialla
päätäni  vaivata. Päätelmilleni olen saanut  lisätukea, kun olen  nähnyt poromiesten
etenevän  ravintolaillan  jälkeen  nelin  kontin  Pohjanpuistikossa  odottavia
moottorikelkkojansa  kohden.  Poromiesten  pariutumistavoista  olen  saanut  selville
mielenkiintoisen  seikan,  jonka  mukaan  he  käyttävät  parittelukumppanin  etsintään
modernin  tietoyhteiskunnan  viestintävälineitä.  Esimerkiksi  Rovaniemen
paikallislehti  julkaisee  aika  ajoin  henkilökohtaista  palstallaan  ilmoituksia,  joissa
pilkkihaalareissa  viihtyvä,  karvainen  poromies  hakee  itselleen  seuraa
pussihousuihin  ja  nahkasaappaisiin  sonnustautuneesta  uroksesta.  Poromiesten
kohdalla  hypoteesini  siis osoittautuu oikeaksi: poromies kuuluu eläinkuntaan eikä
edes muuta yritä esittää.
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Toinen  tutkimukseni  osapopulaatio  on  Lapin  yliopiston  miespuolinen
opettajakunta,  johon  olen  saanut  jos  jonkinlaista  kontaktia  kunniakkaan  ja  pitkän
opiskeluurani aikana. Tässä kohdin nojaudun totalitaarisissa valtioissa kehitettyyn
tutkimusmetodiin,  jonka  kantavana  ajatuksena  on  pitää  turpansa  kiinni  ja  siten
pelastaa  edes  oma  nahkansa.  En  malta  kuitenkaan  olla  huomauttamatta,  että
minunkin elämääni on rikastuttanut muuan kiihkeänoloinen miesprofessori, joka on
toikkaroinut  taloni  rappukäytävässä  ja  muutenkin  varsin  omintakeisin  keinoin
kertonut  suurista  tunteistaan.  Rakkautta  tosiaan  on  monenlaista.  Aina  pitää
kuitenkin  muistaa,  että  professoreilla  on  täysi  opettamisen  vapaus.  Tämän  vuoksi
olinkin  hyvin  helpottunut,  kun  minun  ja  professorin  välissä  oli  varmuusketjulla
varustettu  ulkoovi.  Tästä  kohtaamastani  osajoukosta  voin  tiivistäen  sanoa,  että
tähän  populaatioon  saattaa  kuulua  yksilöitä,  joita  ei  äkkiseltään  osaisi  yhdistää
eläinkuntaan,  mutta  käytännössä  jotkut  yksilöt  ovat  normaalijakauman
äärihavaintoja ja ymmärtävät naisseuran päälle. Kainosti haluan myös huomauttaa,
että alkuoletukseni, jonka mukaan on havaittavissa positiivinen korrelaatio korkean
sosioekonomisen  aseman  ja  äärimmäisen  eläimellisyyden  välillä,  pitää
valitettavasti toisinaan paikkansa.

Kolmas Lapissa  kohtaamani  variaatio  miehisyydestä on  oikeustieteitä  opiskelevat
nuoret  miehet.  Tässä  osajoukossa  olen  kohdannut  eniten  hajontaa;  monet  ovat
hajonneet  niin  pahasti,  etteivät  ole  koskaan  palanneet  takaisin  Muurolasta
jatkamaan opintojaan. Tässä osajoukossa saattaa esiintyä äärimmäisen  tunteellista
käyttäytymistä,  jota  ei  tulisi  tulkita  suoranaiseksi  mielenvikaisuudeksi.  Äkilliset
tunnekuohut johtuvat yleensä tässä populaatiossa siitä, että tutkimuskohde ei oikein
itsekään  usko  saaneensa  opiskelupaikkaa  oikeustieteellisessä  tiedekunnassa  ja
äitikin  on  pelottavan  kaukana.  Tässä  osajoukossa  eläimelliset  piirteet  korostuvat,
kun  ryhmä kasvaa  riittävän  suureksi.  Missään  olosuhteissa  alkoholin  tarjoaminen
tälle osajoukolle ei ole hyvä idea.

 Opiskeleva  nuorimies  ei  ole  elukka,  mutta  saattaa  ilman  tarvittavaa  opastusta
sellaiseksi  kehittyä.  Tässä  vetoankin  kaikkiin  naispuolisiin:  älkää  antako  miehen
kukkoilla  liiaksi,  vaan  asettakaa  hänelle  selvät  rajat.  Miehelle  ei  tule  olla
kuitenkaan  liian ankara. Jos mies katuu toilailujaan tehokkaasti, hänet voi päästää
pakkasesta  sisään  hetkeksi  esimerkiksi  eteiseen  lämmittelemään.  Omassa
aineistossani  olen  armahtanut  yhden  tapauksen,  joka  ilmaantui  ulkoovelleni
mukanaan  Rovaniemen  keskustan  Shelliltä  ostettu  paleltunut  joulutähti  ja
paketillinen  halpaa  pannukahvia.  Testaamieni  yksilöiden  perusteella  voin  sanoa,
että  tässä  ryhmässä  eläimellistä  on  suorituskyky  ja  räjähtävä  voima.  Jatkankin
hypoteesieni  testaamista  tämän  ryhmän  parissa  ja  jätän  tähänastiset
tutkimustulokseni kaikkitietävän tiedeyhteisön arvioitavaksi.
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OIKEUSTAPAUSVASTAUSSIKERMÄ

Oikeustapaussikermä  sisältää  vinkkejä  ja  kommentteja  liittyen  siihen,  miten  eri
oikeudenalojen  oikeustapaustehtäviin  tulisi  vastata.  Tarkempia  ohjeita  voi  lukea
opintooppaasta tai käydä kysymässä kunkin alan vastuuhenkilöiltä.

KAUPPAOIKEUS

Vastatessasi  kauppaoikeudelliseen    ja  miksei  muihinkin  oikeustapauksiin    lue
ensin  tapaus  ja alleviivaa  mitä kysytään. Vastaa sitten parhaasi  mukaan  ja  muista
vastata  kaikkeen,  mitä  kysytään.  Älä  aloita  sanomalla:  "Tähän  sovelletaan
osakeyhtiölakia."  Jos  kyse on  OYtapauksesta,  se on  pelkkä  truismi,  jolla  tuhlaat
käytettävissä  olevaa  vastaustilaa.  Mieti,  mitä  tentaattori  mahtaa  pitää
jyvityspisteinä.  Yritä  esittää  sellaiset.  Tapaukset  ovat  ylijyvitettyjä,  joten  hyvät
argumentit  voivat  tuottaa,  vaikkeivät  olisikaan  "mallivastauksessa".  Älä  toista
samaa asiaa uudelleen.  Kauppaoikeuden  tentaattorit  eivät ole  tyhmiä  tai arvostele
mittanauhalla.  Lue  ihmeessä  kaikki  vaatimuksissa  olevat  kirjat.  Hölmöä  on  jättää
jokin  teos  kokonaan  lukematta  ja  ottaa  siitä  suosiolla  nolla.

 Ari Huhtamäki

RIKOSOIKEUS

Rikosoikeuden  oikeustapauksiin  vastattaessa  on  keskeistä  ensin  lukea  tapaus
huolellisesti  läpi  ja  tarkistaa,  mitä  kyseisessä  tapauksessa  kysytään.  Useimmiten
opiskelijaa  pyydetään  esittämään  perusteltu  rikosoikeudellinen  analyysi
tapauksesta, mutta joskus kysymyksessä voidaan myös painottaa tiettyjä seikkoja.

Jos  opiskelijaa  pyydetään  esittämään  perusteltu  rikosoikeudellinen  analyysi
tapauksesta,  tulee  opiskelijan  ensinnäkin  löytää  kaikki  tapaukseen  mahdollisesti
soveltuvat  rikostunnusmerkistöt.  Tässä  yhteydessä  on  usein  tarpeen  pohtia  myös
sitä, onko tapauksessa kuvattu teko rikoksen tavallinen, lievä vai törkeä tekomuoto.
Lakikirjatentissä  ei ole  syytä  kopioida  lakitekstiä  vastaukseen,  vaan  nimenomaan
soveltaa säännöksen tunnusmerkkejä tapaukseen.

Tunnusmerkistöjen löytämisen ja soveltamisen lisäksi tapausta tulee arvioida myös
yleisten  oppien  kannalta.  Tapauksesta  voi  löytyä  esimerkiksi  erilaisia
tahallisuuteen,  osallisuuteen,  syyntakeisuuteen  tai  yrityksen  ja  täytetyn  teon
väliseen  rajanvetoon  liittyviä  seikkoja.  Opiskelijan  tulee  ottaa  kantaa  kaikkiin
sellaisiin  yleisten  oppien  kysymyksiin,  joihin  tapauksessa  jollain  tavalla  viitataan
tai vihjataan tai jotka muuten nousevat tapauksen asiayhteydestä esiin.
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Tapaus  on  hyvä  käydä  läpi  järjestyksessä,  koska  usein  tapauksessa  on  kuvattu
vaiheittain eteneviä tapahtumasarjoja, jolloin eri vaiheissa tulevat käsiteltäväksi eri
tunnusmerkistöt. Tentin tulos voi jäädä huonoksi, jos opiskelija jää pohtimaan vain
yhtä  ongelmakysymystä  ja  tapaus  jää  muuten  arvioimatta.  Tärkeää  on  myös
arvioida  tapausta  jokaisen  tapauksessa  mainitun  henkilön  osalta  erikseen.  Eri
henkilöihin  voivat  soveltua  eri  tunnusmerkistöt  ja  erilaiset  oikeuttamis  tai
anteeksiantoperusteet.

 Minna Kimpimäki

ESINEOIKEUS

Oikeustapaustehtävään  vastaaminen  edellyttää  oikeiden  kysymysten
hahmottamista.  Juristin  ammattitaito  näkyy  kyvyssä  erottaa  relevantit  asiat
epärelevanteista,  oikeudellisesti  merkitystä  omaavat  tosiseikat  sellaisista,  joilla  ei
asian  ratkaisemisen  kannalta  merkitystä  ole.  Tätä  kykyä
oikeustapaustehtävä mittaa.

Paras  tapa  olisi  hahmottaa  kysymys  osakokonaisuuksina  ja  yrittää  niiden  avulla
pitää punaisen langan näkyvillä. Yleissääntely ja erityissääntely on osattava laittaa
keskinäiseen  soveltamisjärjestykseen  samoin  kuin  poikkeus  ja  pääsäännöt.
Pääsäännöistä kannattaa aina ponnistaa ja perustella, miksi kyseisessä tapauksessa
niistä tulisi poiketa.

Usein  oikeustapaus  ei  ole  niin  monimutkainen  kuin  oletetaan.  Viime  kätisenä
mittatikkuna  kannattaa  pitää  sitä,  mitä  terve  maalaisjärki  sanoo.  Kannattaa  siis
asettaa  itselleen  kysymys,  kuulostaako  kirjoitettu  järkevältä.  Jos  on  esimerkiksi
väittänyt,  että  joku  voi  välttää  velkojien  pitkät  kädet  ja  vaikkapa  ulosmittauksen
sillä,  että  ostaa  omaisuutta  yhdessä  toisen  kanssa  (eikä  yksin),  edellä  mainittu
itsereflektio  voisi  pelastaa  paljolta.  Aina  kannattaa  kysyä  myös,  mihin  tietty
tulkinta  johtaa.  Siihenkö  että  kaikki  ylivelkaisuutta  pelkäävät  ostavat  omaisuutta
yhdessä  jonkun  toisen  kanssa,  säilyttäen  näin  varakkuutensa  ja  velkojat  voisivat
vain ihmetellä vieressä...

Omasta  puolestani  toivotan  opiskeluintoa,  omaksumisalttiutta  ja  huvituksia
vastapainoksi kaikille!

 Tuulikki Mikkola
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HALLINTOOIKEUS

Hallintooikeuden  oikeustapaukset  laaditaan  yleensä  muotoon,  jossa  kysytään
millaisen  ratkaisun  hallintooikeus/korkein  hallintooikeus  tulee  tapauksessa
antamaan. Tällöin  vastauksessa  ensimmäisenä  tulee  tutkia  ns.  valitusedellytykset,
eli  on  otettava  kantaa  siihen,  ottaako  tuomioistuin  asian  tutkittavakseen  ja  missä
laajuudessa.  Valitusedellytyksinä  tulee  ottaa  huomioon  se,  onko  tuomioistuin
toimivaltainen,  onko  kysymys  valituskelpoisesta  asiasta  (lopullinen  päätös,  ei
valmistelua  tai  täytäntöönpanoa),  onko  mahdollisia  valituskieltoja  ja
muutoksenhakurajoituksia, onko valituksen tehneellä taholla valitusoikeus ja onko
valitusaikaa noudatettu.

Valitusedellytysten  selvittämisen  jälkeen  joudutaan  ottamaan kantaa  vaatimuksiin
ja  niiden  perusteisiin:  voiko  tuomioistuin  antaa  vaaditun  ratkaisun.  Ensivaiheen
hallintotuomioistuimen  ratkaisua  saatetaan  tapauksessa  vaatia
kumottavaksi/muutettavaksi  erityyppisin  perustein.  Päätöstä  saattaa  rasittaa
menettelyvirhe  (esteelliset  päätöksentekijät,  kuulemisvirhe  jne.)  ja/tai  se  saattaa
olla materiaalisesti väärän sisältöinen (laissa annettua toimivaltaa ja harkintavaltaa
käytetty väärin).

Hallintooikeus  II  (hallintooikeuden  hallintolainkäyttöosuus)  on  lakikirjatentti.
Opiskelijan  tulee  olla  valmis  soveltamaan  tapaukseen  periaatteessa  mitä  hyvänsä
lakikirjoissa  julkaistua  säädöstä:  yleishallintooikeudellisten  säädösten  ohella
esimerkiksi ympäristö  ja sosiaalihallinnon aloilta. Usein tapauksessa on kysymys
kunnan  viranomaisen  toiminnasta,  jolloin  joudutaan  sovittamaan  yhteen
yleishallintooikeudellisia,  kunnallisoikeudellisia  ja  erityisen  hallintotoiminnan
alueen  säädöksiä  perus  ja  ihmisoikeusnäkökohtia  unohtamatta.  Myös
yksityisoikeuden  alueisiin  luokiteltavia  säädöksiä  saattaa  tulla  sovellettavaksi
esimerkiksi  sosiaalioikeudellisissa  kysymyksissä.  Sovellettavia  säännöksiä  ei
tarvitse  kirjoittaa  luetteloon  peräkkäin,  vaan  niihin  tulee  viitata  ja  niitä  referoida
siinä  laajuudessa  kuin  tapauksen  ratkaisussa  käytetään  keskittyen  tulkinnallisesti
ongelmallisimpiin  kohtiin,  jotta  se  millaiseen  ratkaisuun  ja  kuinka  opiskelija  on
päätynyt,  käy  ilmi.  Yleensäkin  oikeudellisen  ongelman  havainnoiminen,
yksilöiminen ja eritteleminen on jo olennainen osa vastausta. Oikeustapauksissa on
usein  tulkintamarginaalia,  joka  liittyy  esimerkiksi  oikeustapauksen  rajoitettuihin
mahdollisuuksiin  esittää  tapauksen  yksityiskohtia  näytön  arvioimiseksi.
Vastauksessa olennaista onkin sen kokonaisvaltainen perusteleminen oikeustieteen
ja erityisesti hallintooikeuden kannalta oikealla tavalla.

 Kirsi Kuusikko
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PERSOONALLISUUS & PERHE JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Sekä persoonallisuusoikeuden että perhe  ja jäämistöoikeuden tenteissä on yleensä
vähintään  kaksi  oikeustapausta  tai  vastaavaa  kysymystä.  Näillä  tapauksilla  tentin
laatijat mittaavat sitä, miten opiskelijat kykenevät tunnistamaan jonkun laajemman
ongelmakokonaisuuden.  Esimerkkejä  tämäntyyppisistä  ongelmakokonaisuuksista
ovat  vaikkapa  pesänselvittäjän  toimivalta,  perinnöttömäksi  tekeminen  tai  miten
ositus  toimitetaan.  Tapauksiin  vastattaessa  on  hallittava  kyseisen  oikeudenalan
systematiikka ja kerrottava keskeisen tapausta koskevan lainsäädännön sisältö.

Tällöin  on  mainittava  nimenomaan  lakien  nimet  (muttei  pykälien  numeroa).
Kysymykseen  vastattaessa  on  selostettava  tapaukseen  soveltuvat  keskeiset  yleiset
periaatteet  ja  käsitteet  ja  verrattava  näitä  periaatteita  ja  käsitteitä  tapauksen
tapahtumainkulkuun.  Edellä  esitetyn  pohjalta  vastauksessa  tulisi  olla  vielä
perusteltu  juridinen  kannanotto  tai  tulkintasuositus  siihen,  miten  kyseinen
yksittäinen  oikeustapaus  ratkaistaisiin  lainsäädännön  ja  yleisten  periaatteiden
nojalla.

 Eira Kuisma
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Innovaatioista ja
kommunikaatioprosesseista

Annamari Turunen

Taustaa

Immateriaalioikeuksilla suojattavien tuotteiden ja palveluiden määrä ja merkitys on
viime  aikoina  kasvanut  merkittävästi.  Taustalla  vaikuttaa  useampikin  syy,  jotka
toisaalta  liittyvät  kaikki  toisiinsa.  Erityisesti  kehitykseen  ovat  vaikuttaneet  ja
vaikuttavat  edelleen  muun  muassa  digitalisoituminen,  verkottuminen  ja
jakelukanavien ja tuotteiden yhdentyminen (konvergenssi).

Digitalisoitumisen  myötä  tuotteista  ja  palveluista  on  tullut  yhä  enemmän
toiminnallisia  kokonaisuuksia.  Siksi  suojattavan  kohteen  rajoja  ei  enää  voida
välttämättä  määrittää  tarkkaan,  eikä kohdetta (suojaobjektia)  voida  siten  aina
määritellä  perinteisen  oikeusjärjestelmän  tarjoamin  välinein.  Samalla  tavalla
vaikuttaa  verkottuminen.  Perinteisesti  yksittäisinä  ja  eriytyneinä  määrittyneet
oikeussuhteet muodostavatkin  nykyisin mieluummin toimintaverkostoja,  joissa on
hallinnoitava  useamman  eri  toimijan  yhteisten  tai  vastakkaisten  intressien
toteutumista. Oikeussubjekti puolestaan  suhteellistuu  esimerkiksi  multimedian  tai
hypertekstin  myötä,  jolloin  oikeudet  usein  kohdistetaan  useammalle  toimijalla
saman toiminnan osapuolina sen sijaan, että ne perinteisten immateriaalioikeuksien
perusteella kuuluisivat vain yhdelle oikeudenhaltijalle.

Oikeudet yhteisöllisinä hyvinä

Immateriaalioikeudet,  kuten  oikeudet  yleensäkin,  toimivat  välineenä  hallinnoida
oikeuksia  (rights  governance).  Tekijänoikeus  esimerkiksi  ohjaa  niin
oikeudenhaltijan  (omistajan), lisenssinhaltijan kuin  suuren  yleisönkin  (public
domain)  oikeuksia;  oikeus  hyödyntää  teosta  ohjautuu  edellä mainituille  tahoille
juuri  tekijänoikeuden  kautta.  Toisaalta  immateriaalioikeuksien  ala  laajenee
jatkuvasti  yhä uusia  ja  uusia  innovaatioita  pyritään  suojaamaan
immateriaalioikeuksilla.  Hyvänä esimerkkinä  tästä  toimii  vaikkapa  geenikartta  ja
keskustelu siihen liittyvän informaation suojaamisesta.
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Kuitenkin tässä yksinoikeuksien piiriin tulevassa joukossa on myös hyödykkeitä ja
toimintoja,  jotka palvelevat yhteiskuntaa  ja  yhteistoimintaa paremmin silloin,  kun
niihin  ei  myönnetä  yksinoikeuksia.  Puhutaan yhteiskäyttöisistä  hyödykkeistä
(commons),  jollaisia  voivat  olla  esimerkiksi  ideat  kommunikaationa,  digitaalinen
kieli  tai  vaikkapa  tietokoneohjelman  ohjelmakoodi;  nämä  hyödykkeet  toimivat
usein  yhteistoiminnallisen  viestinnän  perustana  eikä  niiden  hallinnoiminen  siten
enää  onnistukaan  myöntämällä  niihin  tai  osaan  niistä  yksinoikeus.  Oikeuksien
hallinnointi on siis rakennettava toisenlaisille lähtökohdille, jolloin yhteistoiminnan
varmistaminen  keskinäisen  kommunikaation  kautta  muodostuu  yhdeksi
keskeisimmistä suojattavista elementeistä.

Miksi oikeuksien hallinnointi on yksinoikeutta toimivampi vaihtoehto?

Yksinoikeus,  esimerkiksi  patentti  tai  tekijänoikeus,  varmistaa  suojatun
oikeusaseman  haltijalleen.  Samalla  se  kuitenkin  usein  antaa  haltijalleen  myös
erittäin vahvan aseman, vaikkapa markkinoilla (esim. uusi matkapuhelinsovellutus
mobiililiiketoiminnassa)  tai  yhteiskunnassa  (esim.  mediatalo  tiedonvälityksessä).
Yksinoikeuksin  tuetaan  usein  yhden,  voimakkaimman,  toimijan  intressejä,  jolloin
oikeuksien  hallinnointi  yksinoikeuksien  kautta  johtaa  helposti  vahvojen  valta
asemien syntymisen ja niiden suojaamiseen.

Vaihtoehtona  näiden  ylivoimakkaiden  valtaasemien  muodostamiselle  on  pyrkiä
rakentamaan  oikeuksienhallintajärjestelmä  siten,  että  jo  sen  perusteissa
huomioidaan  kaikkien  toimintaan  osallistuvien  tahojen  intressit.  Intressitahot
voidaan  jakaa  eri  tavoin.  Eräs  tapa  jakaa  intressitahot  on  määrittää  ne
yhteiskunnallisesti  keskeisimpien  toimijoiden  kautta,  jolloin  merkittävimmiksi
intressitahoiksi  muodostuvat  valtio,  markkinat  ja  yhteiskunta.  Tällöin  oikeuksien
hallinnointikaan  ei  enää  rakennu  pelkästään  yhden  yllämainitun  intressitahon
aseman  suojaamiseen  yksinoikeudella.  Ennemminkin  oikeuksien  hallinnointi  tällä
tavoin ja näistä  lähtökohdista pyrkii huomioimaan kaikkien kolmen tahon yhteiset
intressit,  jolloin  oikeuksienhallinnoinnista  jo  itsessään  muodostuu  toiminnallinen.
Toiminnallisuus  toteutuu  toisin  sanoen  jo  siinä  tavassa,  millä  oikeuksia  ja  niiden
toteutumista ohjaillaan.
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Perinteisen immateriaalioikeuden ongelmat

Perinteiset  immateriaalioikeudet  rakentuvat  yksinoikeuksille,  esim.  patentti  antaa
haltijalleen  yksinoikeuden  hyödyntää  keksintöään.  Yhteisön  oikeudet  tulevat
turvatuksi  keksintöön  liittyvän  tiedon  tullessa  julkiseksi,  mutta  samalla
yksinoikeudet  johtavat  myös  helposti  voimakkaiden,  yksinoikeuksiin  perustuvien
valtaasemien syntymiseen ja vahvistumiseen. Varsinkin silloin, kun kyseessä ovat
yhteiskunnallisen  toimivuuden  kannalta  keskeiset  hyödykkeet,  kuten  esimerkiksi
kieli tai digitaalinen kieli ym. edellä mainitut, ovat ongelmat ilmeisiä.

Toisaalta  vastaamattomuutta  perinteisten  immateriaalioikeuksien  ydinalueella
aiheuttaa  objekti/subjekti/oikeussuhde  kolmijaon  hajoaminen.  Digitaalisten
hyödykkeiden  käyttö  ja  hallinta  ei  enää  välttämättä  rakennu  näiden  perinteisten
subjektiivisen  oikeuden  elementtien  varaan;  digitaalinen  talous  on  keskeisesti
funktionaalisempi ja samalla dynaamisempi. Perinteinen immateriaalioikeus kohtaa
siksi  suuria  vaikeuksia  pyrkiessään  pakottamaan  funktionaaliset  toiminnot
staattisiin  kehyksiinsä.  Toisaalta  syntyy  helposti  myös  ylilyöntejä  silloin,  kun
suojanalaan tuodaan uusia, siihen sopimattomia tai heikosti sopivia innovaatioita.

Lisäksi  perinteisen  immateriaalioikeuden  ongelmat  tulevat  esiin  erityisesti  juuri
uusien  innovaatioiden oikeuksien  hallinnassa.  Uudet  innovaatiot  ovat  usein
toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka syntyvät usean eri toimijan yhteisen toiminnan
tuloksena  ja  vaativat kehittyäkseen  useiden  erisuuntaisten  intressien  yhtäaikaista
huomioimista.  Innovaatiot  ovat  siten keskeisesti  dynaamisia,  jolloin  niiden
hallinnoiminen  on  erityisen  hankalaa  staattisin  välinein. Innovatiivisuuden
tukeminen vaatii siten entistä dynaamisempia välineitä ja ajattelutapoja.

OTK Annamari Turusen väitöskirja Innovations as Communication Processes. A
Legal  Architecture  for  Governing  Ideas  in  Business  tarkastettiin  joulukuussa
Lapin  yliopistossa.  Artikkeli  on  lyhyt  johdatus  aiheeseen  ja  väitöskirjan
keskeisimpiin ideoihin.
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edustajisto

Mikä ihmeen edustajisto

Lapin  yliopiston  ylioppilaskunnan  ylintä  päätösvaltaa  käyttää  kahden  vuoden
välein  valittava  edustajisto.  Edustajistoon  kuuluu  kaksikymmentä  edustajaa.
Edustajat  valitaan  vaaleilla,  joissa  jokaisella  ylioppilaskunnan  jäsenellä  on
äänioikeus.

Suurimmat  edustajaryhmät  ovat  perinteisesti  olleet  Artikla  ja  Lapikas.  Tänä
syksynä  myös  Keskustaopiskelijat  saivat  saman  edustajamäärän  (3).  Edustajiston
tehtäviin  kuuluu  mm.  hallituksen  valitseminen,  hallituksen  sekä  sihteeristön  työn
valvominen,  ylioppilaskunnan  talousasiat  sekä  ylioppilaskunnan  asiakirjojen
hyväksyminen.

Hallitus  siis  itsessään  ei  voi  merkittäviä  päätöksiä  tehdä.  Päätökset  tehdään
edustajistossa.  Yleensä  hallitus  valmistelee  esitykset  edustajistolle.  Edustajistossa
sitten joko hyväksytään esitys, muokataan esitystä tai palautetaan esitys takaisin.

Saattaa  kuulostaa  kuivalta.  Sitä  se  ei  ole.  Työ  edustajistossa  on  todella
mielenkiintoista. Siinä pääsee vaikuttamaan asioihin sekä pysyy itse kärryillä siitä,
mitä opiskelijoiden elämässä on  tapahtumassa. Tänä  vuonna  Lyyn  teemana onkin
tulla  toiminnallaan  lähemmäs  jäsentä.  Fyysisestikin  Lyy  siirtyy  lähemmäs,  kun
syksyllä  pääsemme  uusiin  toimitiloihin  Rantavitikalle.  Tervetuloa  tutustumaan
Lyyn  toimintaan  toimistolle  Hallituskadulle  ja  sitten  syksyllä  uusiin  toimitiloihin
Rantavitikalle.

Jussi Korpi
Lapin yliopiston ylioppilaskunta
Edustajiston puheenjohtaja
jussi.korpi@lyy.fi

***

Vuoden  muissa  numeroissa  tällä  palstalla  kuulostellaan  edustajiston  kuulumisia
erään edustajan eli Merituuli Jääsalmen näkökulmasta.

mailto:jussi.korpi@lyy.fi
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Postia sisarainejärjestöiltä
Osa 1: Terkkuja Turuust

Ei se vääri oo!
Turkulaisen  oikeustieteilijän  valmistumista  vastaavan  kehitysvaiheen  virallinen
nimitys  vuonna  2006  on  JURRISTI.  Tämän  ajoittain  sisäsiittoisenkin
opiskelijayhteisön  jäsenen  tunnistaa  punaviinissä  liotetuista  haalareista,  jotka
toimittavat turkulaiselle oikkarille niin asusteen kuin asunnonkin virkaa, aika ajoin,
paikka  paikoin;  kävelytyylistä,  joka  heikoimmillaan  muistuttaa  kiimaisen  hirven
piruettia;  teemailloittain  vaihtuvasta  päähineestä  (peruukki,  pipo,  roskis,
näyttöpääte,  joku  muu,  mikä?  )sekä  vitsantaipuisasta  puheenparresta,  josta
keskenämme  keskustellessa  ymmärrämme  parhaimmillamme  noin  puolet.  Sama
suhteellinen määrä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista on  joulukuun  loppuun
mennessä  onnistunut  löytämään  tiedekuntarakennuksen  tämän  poikkitieteellisen
kampuksen suosta.

Meillä on myös joki joka niin kuulostaa kuin tuoksuukin sinihomejuustolta.

Turkulaista  oikeustieteilijää  ei  olosuhteet  huomioiden  voi  vakavalla  naamalla
kuunnella, koska naamalla ei voi kuunnella. Oo hiljaa ko mul huuat.

”Sen jutun” saaminen tarkoittaa tämän tästä eri asiaa, kuin ”sen jutun” rykiminen.
Se on se juttu.

Rovaniemellä  jalostettu  oikeustieteilijä  voi  vaivatta  tuntea  itsensä  enemmän  kuin
tervetulleeksi turkulaisen oikkarin Mekkaan, Kirkkotielle, joskin pitäen mielessään.
että  Lexin  piirissä  ”rykiminen”  harvoin  tarkoittaa  ujoa  yskimistä.  Kirkkotie,  tuo
viininpunahaalaristen  pyhättö,  osaa  niin  ikään  olla  ylpeä  seinätaiteestaan.
Säädöstulvasta  kärsivä  yhteiskuntarakenne  tuskin  kaipailee  muutaman
liikennemerkin käskyä.

Käykää siis kuomat kylään viitoittakaa tiemme biljardipöydästä baaritiskille. Voro
on varasta, eikö?

Kevyttä Kevättä!

***

Lex  ry  on  vuonna  1961  perustettu  Turun  yliopiston  oikeustieteen  opiskelijoiden
ainejärjestö, jossa on jäseniä noin 1100. Kotisivut: <URL:http://www.lex.fi>.
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Puuhapalsta

Askartele oma nousussa ja laskussa palsta. Kerää kaveripiirin hauskat sattumukset
ja  sisäpiirin  jutut,  keksi  selitteet  ja  kirjaa  ylös. Nyt  sinäkin  voit  päästä  Digestan
sivuille. Jee.

   Nousussa:

 ______________________

 ______________________

 ______________________

Laskussa:

 ______________________

 ______________________

 ______________________

Tapahtumakalenteri

Helmikuu:
vk 7 Kv.viikko, Islanti
13.02. Digesta I/2006
14.02. Ystävänpäivää
22.02. Ainejärjestösitsit Futuurin kanssa
Olympialaisten kisastudio Toipparilla
28.02. Lyy:n laskiaisrieha

Maaliskuu:
03.  05.03. Poronkusema
Hohtokeilaus
17.03. Tenttikaljat
vk 12  Kv.viikko, Lex (45v)
22.03. Mr. Artikla

Huhtikuu:
01.04 Lumisodan EMkisat
vk 14  Kv.viikko Pykälä
vk 16  Kv.viikko, Lund
20.04. Fuksisitsit
26.04. Trivial Pursuit Cup
29.04. Digesta II / 2006
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