
DIGESTA 3 : 2014 1 

LOKAKUU 3 : 2014

: JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI :

nyt mennään
KIINAAN



2 DIGESTA 3 : 2014 DIGESTA 3 : 2014 3 

Sisällysluettelo
TEEMA: Kiina
Idänmatkan muistelmat 
Kiina - kopioinnin luvattu maa 
Lakimiehenä Kiinassa 

Tässä lehdessä
Lapissa lentää kiekko
Mielensäavartaja ja opiskelujen alku
Kolmen maan rajalla
Lisiä oppiin asianomistajan 
asemasta rikosprosessissa
Pykälä Nordic Week – Vielä kerrrrran! 
 Artiklan ja Sfäärin hyväntekeväisyysbileet 

Joka lehdessä
Pääkirjoitus
Puheenjohtajan palsta
ELSA:n terveiset
Edariterveisiä
KOPO-palsta
Maistelutoverit
Sheriffin toimisto

Päätoimittaja: Heikki Forss, digesta@artikla.com Ulkoasu: Heidi Pöysä Tämän lehden avustajat: Tomi Tanskanen, Taru 
Ahonen, Johanna Teijonmaa, Tuure Kolehmainen, Jaakko Rastas, Heidi Härkönen, Tuomas Latola, Elias Rauhala, 
Meri-Tuulia Taipale, Mikko Vuorenpää, Eemeli Haataja, Julia Heino, Denis Yildis, Jouni Kuokkanen, Matias Parta-
nen ja Maria-Pia Karppela Kannen kuva: Heikki Forss Julkaisija: Artikla ry, Yliopistonkatu 8, 96301 Rovaniemi, www.

artikla.com Paino: Pohjolan painotuote oy, Rovaniemi 2014, Painos 150 kpl Ilmoitukset: digesta@artikla.com ja www.artikla.com/
artikla/digesta Seuraava Digesta ilmestyy joulukuussa 2014

Terveisiä Kiinan 
matkaajaltas.06

6
10
14

17
19
20

24
26
31

4
16
18
23
28
29
30

Look no further.
Talented people who share our vision and

values can thrive at Roschier. You will get to
assist our lawyers with major assignments

for well-known clients in an inspiring
international atmosphere, supported by

a collaborative culture and our unique
training programs. We offer trainee

programs at all stages of your studies.
 

www.roschier.com/careers

Pykälässä bongattiin 
lintujas.26 Kosmisia elä-

myksiä Artiklan 
syysvaelluksella 

s.20



4 DIGESTA 3 : 2014
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TAHTO & TA JU

Kiina on nyt lähempänä kuin 
koskaan aikaisemmin, enkä 
tarkoita pelkästään vilkas-
tuvaa lentoliikennettä vaan 
myös pohjoisen napajääti-
kön sulamista. Dundeen yli-
opiston tutkijatohtori Nen-
gye Liu kävi luennoimassa 
tästä aiheesta Arktisessa kes-
kuksessa viime toukokuus-
sa. Jo 1500-luvulta juontu-
va pyrkimys päästä Aasian 
ihmeiden äärelle koillis- tai 
luoteisväylää pitkin alkaa 
olla todellisuutta. 

Keskeinen kysymys on, miten arktisen alueen rikas ekosys-
teemi kestää mittavien öljy- kalastus- ja rahtilaiva-armadojen 
joukkoryntäyksen. Keskustelussa on jopa väläytetty pelkkien 
suojavyöhykkeiden sijasta koko alueen sulkemista hyödyntä-
misen ulkopuolelle, mikä saattaa olla kiinnostava vaihtoehto 
ainakin niille valtioille, joille ei ole odotettavissa suurta sii-
vua arktisesta kakusta. Samantyyppiset ongelmat esimerkiksi 
Kuun luonnonvarojen osalta ovat vasta edessä - Kuuhun koh-
distuvaan tonttikauppaan liittyvistä kompetenssikysymyksis-
tä puhumattakaan. 

YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on 
tehnyt hartiavoimin töitä napa-alueiden merenkulkusään-
töjen selkeyttämiseksi ja etenkin kaikkia jäsenmaita sitovan 
säännöstön aikaansaamiseksi. Erityisen ongelmallisiksi ovat 
osoittautuneet kansallisten standardien, kuten alusten jää-
luokkien, painolastivesisäädösten ja ympäristövaatimusten 
yhdenmukaistaminen ja tiukentaminen. Meksikonlahden öl-
jyturma 2008 on toivottavasti vielä tuoreena muistissa. Eikä 
sopimuksen sitovuus suhteessa kaikkiin jäsenmaihin ole pieni 
juttu. Ilman sitä ei arktisilla alueilla liikennöintiä voida käy-
tännössä rajoittaa. 

Taloudellisen toimeliaisuuden kiihtyminen arktisilla alueil-
la nostaa pöydälle myös alkuperäiskansojen aseman. Kuten 
University of Northern British Columbian professori Natalia 
Loukacheva kirjoittaa teoksessaan The Arctic Promise, on erit-
täin tärkeää että alkuperäiskansoja kuullaan päätöksenteossa 
jo asian valmisteluvaiheessa. 

Mutta jatketaanpa napa-alueiden jäävesiltä Kiinaan. Kiina ei 
elä vahvaa murroskautta pelkästään huimiakasvulukuja tako-
van talouden saralla. Kesällä tuli kuluneeksi 25 vuotta Tianan-
men aukion murhenäytelmästä. Tänä syksynä saimme jälleen 
nähdä maassa opiskelijoiden liikehdintää - tällä kertaa Hong 
Kongissa. Vaikka tämän 1997 Kiinalle palautetun liikemetro-
polin oikeudellinen asema on jo itsessään mielenkiintoinen, ei 
Kiinan ja Hong Kongin välinen ”yksi maa, kaksi järjestelmää” 
- asetelma vaikuta toimivan kitkattomasti. 

Muuri Brittihallinnon aikana common law -järjestelmän 
omaksuneen ja vahvasti länsimaistuneen Hong Kongin, sekä 
civil law -järjestelmää käyttävän Kiinan kansantasavallan vä-
lillä vaikuttaa edelleen korkealta - etenkin internetin vapaan 
käytön osalta. Silti erojen tasoittuminen sekä molemminpuo-
linen vaikutteiden omaksuminen näyttää todennäköiseltä ke-
hityskululta. 

Välimatka Kiinaan kaventuu myös Lapin yliopistossa. Minulla 
oli ilo olla läsnä kun dekaani Juha Karhu järjesti tammikuus-
sa Rovaniemellä kiinalaisen uudenvuoden lohikäärmetanssei-
neen. Yliopiston kattava Kiinaoikeuden ja kiinan kielen ope-
tuksen valikoima on laaja ja kehotan kaikkia hyödyntämään 
sitä. Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoilla onkin varsin 
hyvät valmiudet olla eturivissä, kun Kiinan yhteiskunta ottaa 
jälleen suuria harppauksia kohti tulevaisuutta. .

 

Etäisyys Kiinaan sulaa

Pääkirjoitus 
Heikki Forss, Digestan päätoimittaja

"Välimatka Kiinaan kaventuu 
myös Lapin yliopistossa"



6 DIGESTA 3 : 2014 DIGESTA 3 : 2014 7 

Idänmatkan 
muistelmat

TEKSTI JA KUVAT: Jaakko Rastas

apin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa on pit-
kään opetettu Kiinan talousoikeutta, sekä muita oi-
keudenaloja. Ensimmäisen vuoden opintoni huipen-
tuivat sitten Kiinan suuntautuvaan opintomatkaan, 

joka käytiin vuoden 2014 keväällä. Matkan tarkoituksena oli 
tutustua sekä kiinalaiseen kulttuuriin, että juridiikkaan opis-
kelija- ja lakitoimistotasolla. Matkakohteina olivat neljä eri 
kaupunkia eri puolilla Kiinaa. Kymmenen päivää Kiinassa ja 
vieläpä neljässä eri kaupungissa, eli siis aivan liian vähän ai-
kaa. Tämä artikkeli on lyhyt kuvaus kokemuksistani Kiinassa, 
joka on kokonaan eri maailma.

Kovaa peliä Chongqingissä
Matkamme alkoi keskeltä Kiinaa Chongqingin kaupungista. 
Chongqingin ohjelmaan kuului vierailu pienemmässä kiinalai-
sessa kylässä, jossa pääsimme aamupalan lisäksi myös näke-
mään paikalliset markkinat. Kiersimme markkinoiden lisäksi 
myös kylää muutenkin, ja nautimme teetä paikallisessa ”kah-
vilassa”. Paikalliset ystävällisesti opettivat meitä myös pelaa-
maan kiinalaista pokeria, ja vaikka kielimuuri olikin vahva, ei 

se estänyt ketään meistä pitämästä hauskaa erittäin hyvän 
teen avustamana. Kiinassa muuten ei englannilla juuri pärjää, 
paitsi Hong Kongissa. 

Matka jatkui teen nauttimisen jälkeen takaisin Chongqin-
giin, tosin ennen keskustaan pääsyämme kävimme läheisellä 
vuorella sijaitsevalla temppelillä. Maisemat olivat henkeäsal-
paavat, mutta valitettavasti sumun peitossa. Päivän viimeinen 
kohde oli Chongqingin kaupunginmuseo, joka oli kiinalaiseen 
tapaan valtava. 

Chongqingin ohjelmaan kuului myös kaupungissa vietet-
tynä viimeisenä päivänä kahdessa eri yliopistossa vierailu. 
Vierailimme Southwest Politics and Law Universityssa sekä 
Chongqing Universityn oikeustieteiden tiedekunnissa. Opis-
kelijatapaamisemme kiinalaisten kollegoidemme kanssa kes-
kittyivät oikeusjärjestelmiemme ja koulutusjärjestelmiemme 
eroavaisuuksien opetteluun, sekä toisiimme tutustumiseen. 
Ensimmäisessä tapaamisessa, meillä oli henkisenä tukena 
opettajamme. Toisessa tapaamisessa pääsimmekin edusta-
maan itsenäisesti yliopistoamme. Lopputuloksena oli kasa uu-
sia ystäviä ja uutta tietoa. Vapaa-aika kului kaupunkia tutki-
malla. Nopeasta kehityksestä kertoi se, että kivenheiton päästä 
keskustasta, jossa oli Tiffany’s ja muita luksusmerkkejä, oli 
katuja, jossa kanat vaelsivat vapaasti.

Kiinassa matkaavan tie kulkee sumuisilta temppelivuorilta vilkkaisiin 
kaupunkeihin. Näistä sykkivistä metropoleista löytää luksusmyymälöitä, 
kadulla kuljeskelevia kanoja, sekä yöt läpensä puurtavia juristeja.

L

"Hong Kongissa käyminen 
lasketaan Kiinassa Kiinasta 
lähtemiseksi"
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Eduroam à la Hong Kong
Seuraavaksi matkamme jatkui Shenzhenin kaupunkiin, joka 
sijaitsee etelä-Kiinassa aivan Hong Kongin tuntumassa. Kos-
ka Hong Kong oli aivan vieressä, suuntasimme sinne käteväs-
ti metroa käyttäen. Hong Kongin vierailun takia viisumimme 
olivat kahden vierailun viisumeja, koska rajalla on passintar-
kastus, ja Hong Kongissa käyminen lasketaan Kiinassa Kii-
nasta lähtemiseksi.

Vierailimme ensin City University of Hong Kongissa. In-
nostunutta matkalaista innosti yliopistossa erityisesti pääsy 
Eduroam-verkkoon ja näin sensuroimattomaan internetiin. 
Vierailun jälkeen pääsimmekin tutkimaan Hong Kongia. Hong 
Kongissa kiersimme aina iltaan asti, ja matkan varrella tuli 
vierailtua keskuspuistossa, jossa sijaitsi myös pienimuotoi-
nen eläintarha, kauppakeskuksissa (täynnä luksustuotteita), 
sivukujilla (ei hyvä idea…) ja parin nähtävyyden luona, jonka 
luona oli hääkuvaus menossa. Tämän jälkeen palasimme ta-
kaisin Shenzheniin metrolla.

Shenzhenissä ohjelmassa oli vierailu Shenzhenin yliopistos-
sa, jossa meidät otettiin vastaan opiskelijoiden voimin. Mie-

lenkiintoisena faktana mainittakoon, että Shenzhenin oike-
ustieteiden tiedekunnassa opiskelevat juristien lisäksi myös 
sosiaalityöntekijät. Yliopistovierailumme jälkeen olikin aika 

ensimmäiselle lakitoimistovierailulle. Kohteenamme oli Shen-
gdian Law Firm, joka edustaa Kiinassa useita Fortune 500-yri-
tyksiä. Täälläkin meidät otettiin arvovaltaisesti vastaan, ja 
vastaanottokomitean johdossa olikin lakitoimiston ylempää 
johtoa. Saimme kattavan paketin siitä, minkälaista on työs-
kennellä kiinalaisessa lakitoimistossa, ja vaikka vierailumme 
aluksi valitettavasti herätimme erään lakimiehen pitkän työ-
yön jälkeen ansaitulta levolta, meille vakuutettiin, että Kii-

nassa lakitoimistoissa työskentely ei sisällä kuitenkaan noin 
pitkiä päiviä normaalisti.

Shanghai på svenska
Shenzhenistä matkamme jatkuikin Shanghaihin, joka jos vain 
mahdollista oli vieläkin suurempi kuin Chongqing (Shanghain 
asukasluku onkin yli 24 miljoonaa).  Shanghaissa meillä oli 
helpompi aikataulu, joka jätti aikaa enemmän tutkiskelulle ja 
kiersimmekin kaupunkia ahkerasti. Akateemiseen ohjelmaan 
kuului vierailu Fudongin yliopistolla, jonka oikeustieteiden tie-
dekunnan rakennuksen koko saanee tiedekunnat kateellisik-
si. Fudongin yliopistolla vierailimme ensin Nordic Centressä 
(eräs kiinalainen professori myös puhui varsin sujuvaa ruotsia, 
joka sai allekirjoittaneen hieman yllättyneenä sönköttämään 
jotain sinnepäin- ruotsia), jonka jälkeen jatkoimme Oikeus-
tieteiden tiedekuntaan.

Tiedekuntavierailumme jälkeen oli aika vielä yhdelle lakitoi-
mistolle suuntautuvalle vierailulle. Kyseessä oli Hanhong nimi-
nen lakitoimisto, jonka erikoisuutena oli IP-oikeus. Shanghain 
vanhassa kaupungissa sijaitseva toimisto ei ainakaan ollut si-

jainniltaan huonoimmasta päästä. Ja toimiston perustaja itse 
otti meidät vastaan ja kertoi immateriaalioikeuksista Kiinassa 
ja hänen tarjoamista ratkaisuista. Vierailu Hanhongin lakitoi-
mistoon päätti opintomatkamme virallisen osuuden.

Tässä oli pikainen kuvaus kevään 2014 opintomatkasta Kii-
naan. Kiinaoikeudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita China 
Law Clinic-tapaamisiin, joista tiedot löytyvät tiedekunnan il-
moitustauluilta. Lisäksi kiinalaista juridiikkaa opetetaan La-
pin yliopistossa eri luentosarjoilla, joiden tiedot löytyvät myös 
tiedekunnan ilmoitustaululta. D

Kuluja (matkat, hotellit, viisumit) 
Lennot Kiinaan ja takaisin olivat n. 740€. Kiinan sisäiset 
lennot kustansivat n. 200€. Viisumi maksoi 90€. Hotel-
lit (9 yötä) maksoivat n. 150€. + ruokakulut jne. Yliopisto 
avusti yhteensä 0€. Kaikki kulut maksettiin itse.

"Eräs kiinalainen professori 
myös puhui varsin sujuvaa 
ruotsia..."
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Kiina – kopioinnin 
luvattu maa 

TEKSTI JA KUVA: Heidi Härkönen

os  sinulta  kysyttäisiin,  
mistä  voi  ostaa  Rolex-kel-
lon  helposti  parilla  kympil-
lä,  mitä vastaisit?  Tai  min-
ne  kannattaa  mennä,  jos  

tahtoo  tehdä vaikutuksen  tuttaviin-
sa merkkivaatteilla  tuhlaamatta  koko  
kuukauden  palkkaa?  Todennäköisesti  
mieleesi  ei juolahtaisi  edes  pitkähkön  
pohdinnan  jälkeen  ainuttakaan  paik-
kaa  Suomessa.  Sen sijaan ajatuksesi läh-
tisivät varmaankin kulkemaan kohti itäi-
siä ja eteläisiä maita. Mikäli olet koskaan 
käynyt Kiinassa, se tulee varmasti mie-

leesi ensimmäisenä. 
Niin kutsuttujen feikkituotteiden 

kauppaaminen sekä turisteille että pai-
kallisille on erittäin näkyvä osa kiinalais-
ta ostoskulttuuria. Kopioinnin kohteek-
si joutuvat lähinnä länsimaiset brändit, 
mutta myöskään kiinalaisten valmistaji-
en tuotteiden kopiointi ei ole tavatonta. 

Laiton kopiointi ja toisen brändin hy-
väksikäyttö on paitsi moraalisesti pahek-
suttavaa, myös selkeästi laitonta ja vas-
toin kansainvälisiä sopimuksia. Kiina on 
sitoutunut useisiin väärennöstoiminnan  
kieltäviin  kansainvälisiin  sopimuksiin  

ja  kansallinen  laki yksiselitteisesti  kiel-
tää  tuoteväärennöstoiminnan.  Silti  Kii-
na  ei  ole  saanut tuoteväärennösten val-
mistamista ja markkinoita kuriin. Miksi? 

Teoriassa toimii, käytännössä ei 
Syitä   kopioinnin   rehottamiseen   voi-
daan   lähteä   hakemaan puutteellisesta 
oikeusjärjestelmästä.  Kiina  ei  ole  oi-
keusvaltio.  Suomeen ja  muihin  länsi-
maihin verrattuna  Kiinan  lainsäädäntö  
on  vasta lapsenkengissä.Vaikka  Kii-
na  on  kehittynyt nopeasti erityisesti 
WTO-jäsenyydenmyötä  ja  noussut  yh-

Suurin osa maailman tuoteväärennöksistä on peräisin Kiinan 
kansantasavallasta. 

J
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deksi  maailman  johtavaksi talousmah-
diksi, erityisesti IP-oikeuksien kunnioit-
tamisessa on vielä parantamisen varaa. 
Asiallisilta vaikuttavia lakeja on kyllä 
säädetty, mutta niiden noudattaminen 
käytännössä onkin ihan toinen juttu.

Suurin  ongelma  on  oikeuslaitoksen  
epäitsenäisyys.  Tuomarit ovat  talou-
dellisesti sidottuja  paikallishallintoon.  
Suomen  oikeusjärjestelmälle  vieras  
käsite paikallisten toimijoiden suosimi-
nenon yksi kiinalaisten tuomioistuin-
ten olennaisista heikkouksista. Tätä ta-
pahtuu erityisesti maaseudulla, mutta 
se ei ole tavatonta myöskään Pekingin 
ja Shanghain   kaltaisissa   metropoleis-
sa.   Koska   paikalliset   toimijat   tuovat 
kopiobisneksellään vaurautta kyseiselle 
seudulle sekä rahaa paikallishallinnon 
taskuun, ei paikallishallinnolla ole int-
ressejä rajoittaa kopiointitoimintaa – sa-
noi kansallinen laki mitä tahansa. Kos-
ka paikallishallinto maksaa tuomareiden 
palkat, ei tuomareidenkaan kannata tuo-
mita paikallisia toimijoita esimerkiksi ta-
varamerkkiloukkauksista. 

Shan zai -ilmiö kopioinnin 
taustalla 
Käytännön  liiketoiminnassa  kiinalai-
syritykset  eivät  juuri  piittaa  tavara-
merkinhaltijan yksinoikeudesta  merk-
kiin.  Kiinalaiset  yrityksen  käyttävät  
varsinkin  toimintansa alkuvaiheessa 
häikäilemättä hyväkseen suurempien 
kilpailijoidensa brändiä, imagoa ja tava-
ramerkkejä. Ilmiötä kutsutaan nimellä 
shan zhai (山寨). 

Shan zhai on väylä, jolla useat yrityk-
set aloittelevat toimintaansa. Alun kopi-
oimisen jälkeen  yritys  yleensä  siirtyy  
omaperäisimpiin  tuotteisiin muokkaa-
malla  suurien kilpailijoiden  tuotteita  
paikallisiin  oloihin  sopivimmiksi.  Hyvä  
esimerkki  shan  zhai  -yrityksestä  on  

kiinalainen  autovalmistaja  BYD,  joka  
aloitti  valmistamalla  laittomia kopioi-
ta  parhaiten  myyvistä  Toyota-autoista.  
Kopiot  maksoivat  vain  puolet  aidon 
Toyotan hinnasta. Nykyään BYD on yksi 
Kiinan menestyneimmistä autovalmista-
jista. Myös Future Cola aloitti ensin Co-
ca-Colan halpana kopioversiona ja kas-
voi sittemmin koko Kiinan kolmanneksi 
suurimmaksi virvoitusjuomien valmista-
jaksi heti Coca-Colan ja Pepsin jälkeen. 

Ilmiö kattaa koko maan, eikä edes 
maan ylin johto ole asian luonteesta yk-
simielinen. Maaliskuussa 2010 shan zhai 
oli kuuma puheenaihe kansalliskongres-
sin kokouksessa Pekingissä.  Jotkut  
kongressin  jäsenet  ilmaisivat  pitävän-
sä  shan  zhai  -tuotteita heikkolaatui-
sina tuoteväärennöksinä, kun taas toi-
set hyväksyivät ilmiön sillä perusteella, 
että kiinalainen yhteiskunta hyötyy siitä. 
Heidän mielestään shan zhai auttaa yri-
tyksiä kasvamaan vauhdilla ja luo paljon 
työpaikkoja. 

Suuret shan zai -markkinat 
tarjoavat jokaiselle jotakin 
Shan  zhai  -ilmiö  kopiotuotteineen  
on  levinnyt  erittäin  laajalle.  Se  myös  
kattaa huomattavan  suuren  markki-
naosuuden.  Esimerkiksi  Kiinan  mat-
kapuhelinmarkkinoilla shan zhai -myyn-
nin osuus käsittää jo yli 30 prosenttia. 

Väärentämisketju lähtee useimmi-
ten liikkeelle kansainvälisiltä messuilta 
ja näyttelyistä, joita väärentäjien agen-
tit kiertävät ahkerasti. Tuotteet valmis-
tetaan yleensä Shenzenin maakunnassa, 
joka on pitkään kerännyt huonoa mai-
netta tuoteväärennöstehtaineen.Mah-
dollisimman  aidon  näköisten  tuote-
väärennösten  kohderyhmä  on  yleensä  
turistit, kuntaas tavaramerkkien nimiä 
ja logoja (usein kehnosti) jäljittelevät 
shan zhai -tuotteet on suunnattu maa-
seudulle ja epäkehittyneimpiin provins-
seihin. 

Myös suomalaiset tuotteet ovat jou-
tuneet Kiinassa kopioinnin uhriksi. Kan-
sakuntammetämänhetkinen ylpeyden 
aihe Angry Birds -peli lintufiguureineen 
on Kiinankolmanneksi kopioiduin brän-
di.Nähty on myös kopioita eripohjois-

maisten yhtiöiden valmistamista ”taval-
lisista” teollisista tuotteista. 

Kulttuuri kannustaa kopiointiin
 Tuoteväärennöstoiminnalla on syvät 
juuret kiinalaisessa yhteiskunnassa. 
Taustalla on kulttuuriperinne, jonka 
mukaan ihminen oppii parhaiten mat-
kimalla tarkkaan mestarin työtä. Kopi-
ointi olisi siten ikään kuin kunnianosoi-
tus. Kopiointia pidetään luonnollisena 
tapana valmistaa tuote.Tämä perinne on 
ristiriidassa suomalaisen ja koko länsi-
maisen ajattelun kanssa, jossa kaiken-
laista kopiointia pidetään vähintäänkin 
epäilyttävänä ja usein myös rikoksena. 

Idän   ja   lännen   välinen   elintasokui- 
lu   on   yhä   näkyvissä.   Valtavien väärennös- 
markkinoiden  syytä  selittää  osaltaan  
se,  että  kiinalaisten  keskimääräisen 
elintason huikeasta noususta huolimatta 
suurimmalla osalla kuluttajia ei edelleen-
kään ole  tarpeeksi  ostovoimaa.  Suu-
rien  kansainvälisten  yhtiöiden  tuotteet  
ovat  heille yksinkertaisesti liian kalliita. 
Suurin osa kiinalaisista on sitä mieltä, 
että heillä on oikeus samoihin  tuottei-
siin  kuin  kehittyneen  maailman  kan-
salaisilla,  vaikkei  heillä  olisikaan niihin 
varaa.Shan zhai -tuotteet tyydyttävät vä-
hävaraisimpien kuluttajien halun päästä 
osallisiksi  ”merkkituotteista”  ja  tietystä  
brändistä,  johon  heille  ei  muuten  olisi  
varaa. Tuoteväärennöksiä saa nopeasti, 
helposti ja ennen kaikkea halvalla. 

Tällaiset  kulttuurilliset  arvot  muut-
tuvat  hyvin  hitaasti.  Jossain  vaihees-
sa  muutos  on kuitenkin kiinalaisille-
kin välttämätön, sillä Kiina kokee kovaa 
kansainvälistä painostusta tällä  saral-
la.  Luultavasti  tilanne  tulee  kuiten-
kin  muuttumaan  viimeistään  silloin, 
tuoteväärennöstoiminta alkaa loukata 
tarpeeksi myös kiinalaisia yrityksiä. Sil-
loin myös viranomaisten ja lainsäätäjän 
intressit kasvavat. D 

Heidi Härkönen 
Legal counsel, OTM 
KPMG Oy Ab 

Artikkeli  pohjautuu  kirjoittajan  syksyllä 
2012 hyväksyttyyn  notaaritutkielmaan 
“Tuoteväärennös Kiinan tavaramerkkilain 
loukkaajana”.
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"Suurin ongelma 
on oikeuslaitoksen 
epäitsenäisyys." 



14 DIGESTA 3 : 2014 DIGESTA 3 : 2014 15 

Vuodesta 1949 kommunistisen puolu-
een hallitsema Kiinan kansantasavalta 
oli 1970-luvulle tultaessa köyhä ja ulko-
maailmalta sulkeutunut valtio.  Mao Ze-
dongin kuoltua kulttuurivallankumouk-
sen runtelema Kiina sai uuden johtajan, 
kun maan johtoon astui uudistusmieli-
nen Deng Xiaoping.  Dengin aloittamien 
talousuudistusten myötä Kiinan talous 

on kasvanut huimaa vauhtia. Valtava ta-
louskasvu ja maan suunnaton väestö te-
kivät Kiinasta myös houkuttelevan sijoi-
tuskohteen ulkomaalaisille yrityksille ja 
pääomalle. Talouskasvu ja suuret inves-
toinnit toivat mukanaan luonnollises-
ti liikejuridiikkaan erikoistuneet ulko-
maalaiset asianajat, sillä kiinalaisesta 
juristikunnasta ei ollut vastaamaan asi-

akkaiden tarpeista uudessa markkinata-
loudessa. Kiinan ”lakimiesinfrastruktuu-
ri” on yhä edelleen hieman rajoittunutta. 
Kiinan kansantasavalta on maailman vä-
kirikkain valtio. Kansaa maassa on 1.4 
miljardia, mutta lakimiehiä vaatimat-
tomat  kaksisataatuhatta.  Vertailukoh-
teena Yhdysvalloissa on yli miljoona asi-
anajajaa.  Lakimiesten vähäinen määrä 

Lakimiehenä Kiinassa
Kiinassa juristina toimivalle avautuu ovi täysin toisenlaiseen  
maailmaan, jossa rakennetaan siltoja kulttuurien välille ja missä  
kilpailu on kovaa.

TEKSTI: Tuomas Latola KUVA: sxc.hu

johtunee osittain kysynnän puutteesta, 
sillä esimerkiksi rahakkaassa liikejuri-
diikassa kilpailu asiakkaista on todella 
kovaa. 

Kiinalaisten lakimiesten lisäksi maas-
sa toimii noin parisen sataa ulkomaa-
laista asianajotoimistoa. Ulkomaalaiset 
asianajotoimistot Kiinassa keskittyvät 
pitkälti erilaisiin liikejuridiikkaan tai 
maahanmuuttoon liittyviin kysymyk-
siin.  Useat vaurastuneet kiinalaiset 
nimittäin haluavat muuttaa jonnekin, 
missä sakeat saastesumut eivät rajoita 
näkyvyyttä metreihin. Ulkomaalaiset 
lakimiehet eivät voi esiintyä kiinalaisis-
sa tuomioistuimissa tai antaa asiantun-
tijalausuntoja Kiinan lainsäädännöstä. 
Lähtökohtaisesti ulkomaalaiset laki-
miehet usein neuvovatkin asiakkaitaan  
oman maansa lainsäädäntöön liittyvis-
sä asioissa. Ei myöskään ole tavatonta, 
että ulkomaalaiset lakimiehet neuvoisi-
vat pääsääntöisesti ulkomaalaisia asiak-
kaita epävirallisesti Kiinan lainsäädän-
nön sisällöstä. Länsimaisia lakimiehiä 
työskentelee melkein jokaisen kansain-
välisen asianajotoimiston Kiinan kont-
torissa, joskin suurin osa työntekijöistä 
on tyypillisesti paikallisia. 

Siltana kahden kulttuurin välillä
Lakimiehen työ Kiinassa on pohjimmil-
taan samanlaista kuin lakimiehen työ 
kaikkialla muuallakin, oltiin sitten Hel-
singissä, Shanghaissa tai vaikkapa Tim-
buktussa. Toisaalta Kiinan kaltaisessa 
kehitysmaassa lakimies saattaa päästä 
opastamaan ulkomaalaisia asiakastaan 
paikallisista käytännöistä sekä toimi-
maan eräänlaisena siltana kahden hyvin 
erilaisen kulttuurin ja toimintaympä-
ristön välillä.   Kiinaan lähetetyt länsi-
maiset lakimiehet ovat lähtökohtaisesti 
kokeneita juristeja, joilla on vuosien työ-
kokemuksen myötä syntynyttä erityis-
osaamista vaikkapa rajat ylittävistä yri-
tyskaupoista tai riidanratkaisusta. 

Kansainvälisten asianajotoimistojen 
Kiina-konttorien henkilökunnan ”kiina-
laistuminen” on kuitenkin selkeä trendi, 
toimistoissa alkaa olla yhä vähemmän ul-
komaalaisia juristeja ja entistä enemmän 

paikallisia. Osaltaan tähän luonnolliseen 
kehitykseen on voinut vaikuttaa se, että 
paikalliset juristit kouluttautuvat ahke-
rasti ulkomailla ja ovat asiakkaan kan-
nalta loistava yhdistelmä ulkomaista ja 
paikallista osaamista. Lähes jokaisella 
suurella kansainvälisellä asianajotoi-
mistolla on yksi tai useampi toimipiste 
Kiinassa. Kansainvälisten jättiläisten li-
säksi markkinoilla kilpailee lukuisia pie-
niä ja keskisuuria kansanvälisiä asian-
ajotoimistoja. 

Kilpailu on kovaa
Kilpailu kansanvälisten asianajotoimis-
tojen välillä on todella kovaa. Pekingin 
ja Shanghain bisneskorttelien lukusis-
sa baareissa voi After Work –drinkkien 
yhteydessä jopa kuulla huhuttavan, että 
useiden kansainvälisten asianajotoimis-
tojen Kiinan toimipisteet olisivat tappi-
ollisia. Väitteitä on helppo uskoa seurat-
tuaan, miten kovia kiinalaiset voivat olla 
tinkimään. Kiinassa on ehdottomasti 
useita voittoa tuottavia kansainvälisten 
asianajotoimistojen toimipisteitä, mut-
ta kilpailu rahakkaimmista toimeksian-
noista on todella kovaa. 

Ulkomaalaisia lakimiehiä on Kiinas-
sa tietenkin joka lähtöön. On väitetty, 
että vanhoina hyvinä aikoina uskottavan 
Kiina-juristin statukseen riitti Hong- 
kongissa asusteleminen ja muutaman 
mandariinikiinan sanan osaaminen. 
Nykyään isot ulkomaalaiset asianajo-
toimistot edellyttävät lähtökohtaises-
ti sujuvaa mandariinikiinan hallintaa. 
Erittäin haluttuja työntekijöitä ovat sel-
laiset paikalliset paluumuuttajat, jotka 
ovat opiskelleet Englannin, Amerikan 
tai Hongkongin parhaissa yliopistoissa 
ja voivat käyttää työkielenään englan-
tia, mandariinikiinaa ja kantonia. Myös 
suurin osa ulkomaalaisista juristeis-
ta on pätevöitynyt maailmaintalouden 
tärkeimmissä finanssikeskuksissa, ku-
ten Hongkongissa, Englannissa tai Yh-
dysvalloissa.  

Ulkomaalaisten asianajotoimistojen 
liiketoiminta perustuu joko sille, että 
Kiinassa on pieni edustusto, jonka pää-
tarkoitus on hankkia toimeksiantoja kii-

nalaisilta asiakkailta näiden sijoittaessa 
Kiinan rajojen ulkopuolelle tai isommille 
toimistoille, jotka auttavat myös ulko-
maalaisia yrityksiä ja sijoittajia Kiinassa. 
Jälkimäinen vaatii toki huomattavasti 
suuremmat voimavarat ja  tasaisen vir-
ran laskutettavia tunteja. Kiinalaiset asi-
anajotoimistot ovat viime vuosien aika-
na vahvistaneet asemiaan ja parantaneet 
palveluidensa tasoa, osa Kiinan suurista 
paikallisista toimistoista on jopa ehtinyt 
laajentumaan ulkomaille.   

Voiko Kiinalta välttyä?
Liikejuridiikan parissa, etenkin kansain-
välisesti toimivien yritysten lakiosastoil-
la, työskentelevän lakimiehen voi tule-
vaisuudessa olla vaikeaa välttyä Kiinalta. 
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jo-
kaisen artistin olisi ilmoituttava manda-
riinikiinan alkeiskursseille, mutta Kiinan 
liikejuridiikkaan liittyvien perusasioiden 
tuntemuksessa saattaa olla myöhemmin 
hyötyä. Tässä yhteydessä voisi mainos-
taa, että Kiinaan suuntautuville opin-
tomatkoille osallistumalla artistit ovat 
päässeet tutustumaan siellä toimiviin 
suomalaisiin, kansainvälisiin ja paikal-
lisiin yrityksiin sekä asianajotoimistoi-
hin. Tiedekunnan dekaani Juha Karhun 
järjestämät opintomatkat ovat  muuten-
kin olleet hienoja kokemuksia, etenkin 
vuoden 2011 legendaarinen junamatka 
Rovaniemeltä Pekingiin Venäjän ja Mon-
golian halki oli kokonaisuutena ikimuis-
toinen reissu.  Kiinan lainsäädännöstä 
ja kansainvälisestä liikejuridiikasta kiin-
nostuneiden kannattaakin pitää silmällä 
tiedekunnan ilmoitustaulun China Law 
-osiota ja hyödyntää tiedekunnan järjes-
tämät Kiinan talousoikeuden kurssit. D

"Ulkomaalaiset 
lakimiehet eivät 
voi esiintyä 
kiinalaisissa 
tuomioistuimissa"
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Toivottavasti rankka syk-
syn aloitus on koetellut tei-
tä hyvin. Syksyn huumassa 
uudet opiskelijat pääsivät 
tutustumaan opiskelijakult-
tuurin syvimpään, siihen 
kaikkein epätoivotuimpaan, 
mutta samalla niin ylitsepää-
semättömään ongelmaan, 
nimittäin krapulaluentoihin. 
Nämä ihanat, meitä jokaista 
joskus koskettaneet tapahtu-
mat ovat kohdanneet meidät 
kaikki (tai ainakin melkein) 

joskus. Toivottavasti fuksit ovat päässeet jo yli näistä elämää 
mullistavista luennoista ja kohottaneet katseet tulevaisuuteen.  

Miltä tulevaisuus sitten näyttää? Väittäisin, että hyvältä.  
Opiskelemmehan sentään juristeiksi. On kuitenkin pidettävä 
mielessä se tosiasia, että työllistyminen valmistuttua ei ole 
itsestään selvää. Työnhakuprosessi voi kestää kuukausia ja se 
voi olla vaikeaa, mutta uskon, että tässäkin asiassa kova työ 
ja yritteliäisyys tuottaa tulosta.  

Lakimiesliiton tutkimuksen mukaan merkittävin yksittäi-
nen seikka vastavalmistuneiden oikeustieteen opiskelijoiden 
työllistymisessä on työkokemus. Tutkimuksessa tuotiin esille, 
että juuri Lapin oikeustieteellisestä valmistuneet oikeustie-
teilijät työllistyvät juuri valmistuttuaan kaikkein huonoiten 
(tutkimuksessa ei ole vielä mukana Joensuu, joten ei hätää) 
ja samalla vähiten työkokemusta omaavat vastavalmistuneet 
juristit tulevat Lapin yliopistosta.  

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä emme puhu 
suurista eroista. Tämä seikka kannattaa kuitenkin tiedostaa 
ja huomioida tulevaisuuden haaveiden tavoittelussa. Muista-
kaa kuitenkin, että työkokemusta voi olla monenlaista. Sen 

ei välttämättä tarvitse olla kokemusta asianajotoimistosta tai 
tuomioistuimesta. Kaikki ei ole kiinni siitä, ettei meillä Rova-
niemellä ole suuria asianajotoimistoja, suuria tuomioistuimia 
tai lukuisia valtion virastoja.  

Työnantajat arvostavat kaikkea työkokemusta, kokemusta 
järjestömaailmasta unohtamatta.  Oli sitten kyse kaupan kas-
salla istumisesta tai juridisten asiakirjojen laatimisesta, kaik-
ki työkokemus on arvokasta. Aktiivisuus työnhaussa on aina 
valttia. Ei kannata tyytyä kohtaloonsa, vaan pyrkiä muutta-
maan sitä kaikin mahdollisin keinoin. Jotta asioita saa tapah-
tumaan, on oltava rohkea ja yritteliäs.  

Kaiken tämän pointtina ei ole se, että vaivutaanpas epätoi-
voon, koska olemme täällä kylmässä Pohjolassa. Haluan sa-
noa, että myös Rovaniemellä on paljon mahdollisuuksia eri-
koistua ja hankkia kokemusta niin työ- kuin järjestökentältä. 
Kokemuksen kartuttaminen järjestömaailmassa avaa lukui-
sia ovia ja luo lukuisia kontakteja, monesti myös oppiainera-
jat ylittäen. Rovaniemi ja yliopiston piirissä toimivat järjestöt 
ovat täynnä mahdollisuuksia joihin kannattaa tarttua. Kaikki 
on lopulta meistä itsestämme kiinni. Olkaa rohkeita ja pysy-
kää ARTISTEINA! 
 

Hei vaan kaikki rakkaat artistit! 

Puheenjohtajan palsta
Tomi Tanskanen, Artiklan puheenjohtaja

"Jotta asioita saa tapah-
tumaan, on oltava rohkea ja 
yritteliäs."

Kaikki alkoi kaamosluennoista. Lapin 
yliopistoon siirtynyt rikosprosessioi-
keuden professori Mikko Vuorenpää eh-
dotti tällöin Artiklan liikuntavastaava 
Meri-Tuulia Taipaleelle kiekonheitto-
kisojen järjestämistä ja näin kyseinen 
koitos polkaistiin käyntiin Saarenkylän 
urheilukentällä 13. syyskuuta. Paikalle 
oli saapunut huomattava joukko kisaa-
maan kullasta ja ikuisesta kunniasta. 
Olipa osallistujien joukossa myös dekaa-
ni Juha Karhu sekä kuluttajariitalauta-
kunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Vuorenpään antaman pikakoulutuk-
sen jälkeen kilpailu käynnistyy. Osallis-
tujat eivät alkuun osaa päättää työntääk-
kö kehässä kuulaa vai tanssia balettia ja 
tulokset ovat sen mukaisia: "Tyttöjen pi-
tuushyppytulos!" parahtaa Vuorenpää. 
No, eivätköhän ne tulokset vielä kehity 
kun harjoittelee. Edellyttäen että opis-
kelut kestävät ainakin kymmenen vuot-

ta. Panosten kovetessa kiekko sinkoutuu 
milloin verkkoon, milloin sektorin ulko-
puolelle ja ajoittain jopa suoraan pöpe-
likköön. Liikunnalliset tavoitteet täytty-
vät ainakin toimitsijoiden osalta. Monet 
luonnonlahjakkuudet puolestaan yltävät 
kunnon tuloksiin jopa farkuissa pyörien.

Dekaani Juha Karhu heittää rennolla 
tyylillä selvästi pitemmälle kuin monet 
opiskelijat. Edes Vuorenpää ei löydä po-
monsa suorituksesta mitään huomautet-
tavaa. Tulosten parantuessa nousee esiin 
kysymys doping testaamisesta.

Toisella kierroksella mittaustuloksiin 
pettyneet kilpailijat alkavat purkaa kiuk-
kuaan toimitsijoihin. Tiuhassa kiekko-
sateessa hääräävien mittaajien rohkeus 
herättää ihailua. Tappiolla oleva Vuoren-
pää pohtii jo sääntömuutosta, joka eväi-
si voittajalta osallistumisen ensi vuoden 
kilpailuun (myöhemmin kielletään myös 
kiekonheitosta puhuminen luennoilla). 

Lapissa lentää kiekko
Artistit kokeilivat kiekonheittoa

Miesten sarjassa kaikki kolmen kär-
keen yltäneet eivät ole enää paikal-
la kilpailun päättyessä ja vääntö him-
meämmistä mitaleista alkaa muistuttaa 
painiottelua. Kärkikolmikko saadaan lo-
pulta selville ja mitalit jaettua. Kultaa it-
selleen nakanneet saavat vielä komeat 
kiertopalkintopokaalit takan reunaa ko-
ristamaan. Artikla on näin saanut uuden 
arvokkaan tradition.

Kilpailun tulokset:
Naisten sarja (14 osallistujaa)
1. Eerika Tirkkonen  20,89
2. Johanna Teijonmaa  19,33
3. Emmi Hasu   18,25

Miesten sarja (26 osallistujaa)
1. Lari Ahonen   32,92
2. Henry Alex Leikas  24,10
3. Juhana Riekkinen  24,00
HEIKKI FORSS

Mikko Vuorenpään 
kiekko-opissa
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Tervehdys vanhat ja uudet 
artistitoverit! ELSA Rova-
niemen syksy on hujahtanut 
vauhdilla käyntiin. Sinkku-
bileet, Oktoberfest, excut… 
Hauskaa on ollut ja vielä 
hauskempaa tulee olemaan! 
Uusia elsalaisia on saatu 
sankoin joukoin ja osallistu-
minen tapahtumiin on ollut 
erinomaisella tasolla. Kyllä 
on pressalla (ja koko halli-
tuksella) syytä hymyillä.

Tämän numeron tullessa jakoon olen luultavasti muutaman 
muun onnekkaan elsalaisen kanssa matkalla kohti Brysseliä, 
Euroopan unionin de facto pääkaupunkia. Brysselissä kohtei-
namme ovat muun muassa NATO, EU -parlamentti, komissio 
ja mahdollisesti kansainvälinen asianajotoimisto. Komissios-
sa meitä vastassa tulee olemaan oma STEP -harjoittelijamme, 
Vlad, joka oli elokuusta syyskuun loppuun asti Rovaniemellä 
harjoittelussa ja joka jatkoikin siitä suoraan komissioon har-
joitteluun. Illat Brysselissä luonnollisesti painottuvat kult-
tuuriin tutustumiseen ja uuden ympäristön ihailuun. Jos et 
nyt päässyt matkalle, ei hätää, ensi keväänä alkaa suunnittelu 
uutta ekskursiota varten!

Syyskuun lopulla järjestettiin onnistunut ekskursio ulosot-
tovirastoon. Tilaisuus oli keskusteluluontoinen, jossa kihla-
kunnanvoudit kertoivat toimenkuvastaan ja tämän jälkeen 
opiskelijat pääsivät esittämään kysymyksiä. Lokakuussa puo-
lestaan järjestettiin uutena ideana ekskursio Kevitsan kaivok-
selle. Ekskursiolla oli mahdollisuus kuulla ja tutustua kaivosla-

kimiehen työtehtäviin. Ekskursiot ovatkin erittäin miellyttävä 
tapa myös korottaa arvosanaa tai ansaita lisäpisteitä tenttiin!

ELSAn kansallisella tasolla National Council Meeting eli NCM 
järjestetään Helsingissä 28.11- 30.11. Tapahtumaan tulee elsa-
laisia niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Tiedossa on luento-
ja - joiden aiheet ovat vaihdelleet viime kerroilla coachingista 
konfliktien ratkaisuun - workshoppeja, sitsaamista ja muuta 
hauskanpitoa. NCM on erinomainen paikka luoda uusia kon-
takteja eri tiedekunnista tulevien oikeustieteiden opiskelijoi-
den kanssa. Voin taata, että tapahtumasta poistuu monta ko-
kemusta ja monta uutta ystävää rikkaampana. 

ELSA Rovaniemen ekskursioiden tehtävänä on antaa ”sneak-
peek” erilaisiin juristin urasuuntauksiin ja ammatinvalintoi-
hin. ELSAn onkin kiittäminen yhteistyökumppaniamme La-
pin kauppakamaria, joka on avustanut muun muassa Kevitsan 
kaivos -ekskursion toteuttamisessa. Pyrimme järjestämään 
viimeisenä tapahtumanamme ennen joululomia perinteisen 
ruumiinavausekskursion Oulun oikeuslääketieteelliseen tie-
dekuntaan. Tämän jälkeen onkin hyvä suunnata mamman ja 
papan joulupatojen ääreen kotikonnuille.

Nykyisen hallituksen kausi on kääntymässä loppua kohden. 
Uusi hallitus valitaan marraskuussa syyskokouksessa, jota en-
nen pidämme iltakouluja, joihin on mahdollisuus tulla kyse-
lemään ja tutustumaan eri hallitustehtäviin. Mikäli hallitus-
tehtävät kiinnostavat (suosittelen lämpimästi jokaiselle sitä 
harkitsevalle), ole yhteydessä nykyisiin hallituslaisiin ja tule 
mukaan ELSAn tapahtumiin. Mikä ammatti sinua kiinnos-
taisi? Mihin sinä haluaisit lähteä ekskursiolle? Ota yhteyttä 
rohkeasti, moni muukin toteutettu idea on tullut jäsenistön 
keskuudesta. 

  

Salut! 

ELSA:n terveiset
Elias Rauhala, ELSA:n puheenjohtaja

Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun 
kesken kesäloman piti johonkin Lapin 
oikeuskouluun tulla ja ruveta taas kou-
lulaiseksi kaiken mukavan työnteon jäl-
keen. Kaikenlaisia uusia järjestelmiä ne 
täällä olivat opiskelijoiden mielipahaksi 
lisäksi keksineet, että välillä pitää jopa 
naamansa näyttää yliopistolla. Paikalle 
pitää tulla kohmelossakin vaikka haluai-
si vain palvoa posliinin jumalaa vessassa. 
Kyllä on yliopistoväellä ollut taas lysti 
keksiä lisää hankaluuksia opiskelijan elä-
mään kun kyllä ei ollut ihmisen helppo 
saada kirjoja aiemminkaan kirjastosta, 
saati nyt, kun samaa tenttiä tekee yhtä 
aikaa toista sataa ihmistä. Toisaalta py-
syypä edes jokin roti elämässä, kun tove-
rit väärentävät puumerkkiä läsnäololis-
taan ja Kela-pirun opintopisteitä ropisee 
ilman että on käynyt kääntymässä kuin 
pitkäripaisessa. 

Kaikenlaiset luonnonvoimat on mei-
tä koetelleet täällä pohjoisen erämaassa. 
Grillibileissä meitä kunnollisia fukseja 
koettelivat herhiläiset, viattomasti vain 
omaa kekoa koottiin ihmisen lihasta sii-
hen herhiläisten kodin lähettyville, niin 
jo sitä käytiin sotatoimiin. Toinen väis-
tämätön luonnonvoima meinasi meitil-
tä vapauden riistää fuksiaisissa. Kyllä ei 
ole poliisisedillä mitään asiaa tulla kyse-
lemään munkin syönnistä julkisella pai-
kalla. Kyllä pitää saada niin naisen kuin 
miehenkin tehdä munkeillaan mitä ha-
luaa julkisella paikalla. Omien munkkien 
käyttöoikeutta käytettiin ahkerasti myös 
baarikierroksella missä oli nykymaail-
man tyyliin omasta pärstästä tarkoitus 
napsia kuvia kannettavalla puhelimella 
ja kaikelle kansalla niitä esitellä interne-
tissä. Kyllä ei ole hyvä kun se naamakir-
jan zuttenbergi käy omin luvin poiste-

Mielensäavartaja ja 
opiskelujen alku

lemaan toisten kuvia, kyllä pitää saada 
munkkeja näytellä jos haluaa. Hillolla 
tai ilman.

Toveruutta ei lujita kyllä mikään muu 
niin hyvin kuin yhdessä alasti oleminen 
julkisilla paikoilla. Kyllä karaistiin tuo to-
veruus ja koko fuksi Kemijoen hellässä ja 
lämpimässä aallokossa, kun pohjoisten 
tunturien lämmin vesi hyväili haaruksia 
fuksin rientäessä ottamaan kastetta vas-
taan kuin uudelleensyntynyt. Kyllä toi-
nen asia mikä aataminasun lisäksi ryh-
mähenkeä kohottaa on tuo vanhan ajan 
yhteislaulu. Kovasti mieltä lämmitti kun 
kauniisti suloäänillä karaookkea joikat-
tiin vielä toisilleen vieraiden tovereiden 
kera Valdemarin illassa.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun 
kävi ilmi että tällä kolmen viikon räl-
läämisellä ei nyt sitten saanutkaan sitä 
maisterin tutkintoa. Hartiavoimin on 
tehty työtä ja yöt läpeensä valvottu mut-
ta nyt pitäisi jotain opiskelu-asiaa muka 
alkaa oikeasti aloittamaan, tässähän on 
opiskelijan työtä tehty jo monta viikkoa. 
MIELENSÄAVARTAJA M-P

Artiklan baarikierroksen selfie -kilpailun 
voitti Lapin Mafia.
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Kolmen maan rajalla
Artiklan perinteisellä syysvaelluksella ei vältytty huikeilta  
maisemilta eikä kosteilta sukilta.

TEKSTI: Meri-Tuulia Taipale 
KUVAT: Julia Heino (vasen yläkuva), Matias Partanen

Artiklan syysvaellusreissulle oli luvattu 
kauheaa lumimyräkkää ja sääolosuhtei-
ta, joten tämän sekä osittain myös syys-
flunssasairastumisten vuoksi alun perin 
50 henkilöä käsittänyt vaellusporukka 
karsiutui vaellusta edeltäneinä päivinä 
30 henkilöön, ja pienenä jännitysmo-

menttina viimeiseen iltaan asti olivat au-
tokyydit vaellusreissullemme 450 kilo-
metrin päähän. Onneksi kaikki järjestyi 
lopulta hyvin ja pääsimme aloittamaan 
reissun perjantaina kuudelta aamulla, 
kun innokkaat ja ehkä vähän jännitty-
neet vaeltajat pakkautuivat yliopiston 

edessä talvirenkailla varustettuihin au-
toihin. Edessä oli viiden tunnin ajomatka 
kohti Suomi-neidon käsivartta.

Edessä kivinen tie
Kilpisjärvellä lähdimme jonossa taival-
tamaan 11 kilometriä kohti Kuohki-

majärven varaus- ja autiotupia, jotka 
sijaitsevat välittömästi kolmen maan 
rajan läheisyydessä. Olimme vitsailleet 
Luontokeskuksen antamasta viiden 
tunnin vaellusaika-arviosta, sillä aiem-
min samassa paikassa vaeltaneet olivat 
sitä mieltä, että matkan saa taivallettua 
kahteen-kolmeen tuntiin. Yllätyksenä 
monelle vaeltajalle tuli, kuinka pitkä 
ja raskas matka Mallan luonnonpuis-
ton läpi oli. Vaelluksen tekivät haasta-
vaksi selässä tämän matkan kannetut, 
painavat rinkat, paikka paikoin varsin 
tekninen ja louhikkoinen reitti sekä ajo-
matkan väsyttämät taivaltajat. Vaan voi 
sitä riemun määrää neljän ja puolen tun-
nin vaelluksen jälkeen, kun konkkaronk-
kamme vihdoin pääsi mökeille!

Ensimmäisenä tärkein, leirinuotio lai-
tettiin pystyyn minkä jälkeen kukin etsi 
paikat makuupusseilleen. Telttoja ei har-
miksemme/onneksemme tarvittu, sillä 
koko porukka saatiin mahtumaan autio-
tupiin. Loppuillan vietimme tähtitaivaan 
alla ihaillen revontulia ja leirinuotiota 
hyvästä seurasta nauttien. Oli jokseen-
kin absurdia ajatella olevansa erämaan 
pimeydessä ilman somea, mutta kuiten-
kin hyvä porukka ympärillä samassa ja-
massa helpotti elämää huomattavasti. 
Rankan vaelluksen jälkeen aika nopeasti 
tulikin monella uni silmään, vaikka olo-
suhteet tuvissa olivat melko vaativat.

Lauantaipäivän vaelsimme Ruotsin 
ja Norjan tuntureilla. Toinen reitti Nor-
jan tuntureilla oli noin 20 kilometriä ja 

maisemat olivat aivan henkeäsalpaavia. 
Matkalla ihmettelimme Lapin sodasta 
jääneitä saksalaisia asemia sekä lihamyl-
lyä. Kävimme myös nousemassa lähei-
sen 900 metriä korkean tunturin hui-
pulle. Ruotsin puolella toinen ryhmä 
vaelsi noin 13 kilometriä ja heillä mat-
kan varrelle sattui vanhoja saamelaisten 
asumuksia, turvekotia ja ruokavarastoja 
sekä upea vesiputous. Kohteena kolmen 
maan raja mahdollisti myös sen, että 
yhden illan aikana pystyi vaivattomasti 
geokätkeilemään kolmessa eri maassa.

Ilta kului retkimuonaa kokkaillen 
sekä korttia pelaillen. Rohkeimmat kä-
vivät uimassakin järvessä, jonka veden 
lämpötila oli rapsakat viisi astetta - it-
selle oli kova paikka jo pelkästään hakea 
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tiedon kertojan muistot. Kilometrin 
korkeudessa oli tähän aikaan vuodes-
ta jäätä, liukasta ja siksi reitti oli erit-
täin vaikeakulkuista. Omat uudet hou-
sunikin menivät rikki lähikontaktista 
liukkaan kallion kanssa. Kaiken lisäksi 
matka ylös tuntui todella pitkältä. Aina 
”huipun” saavutettuamme ja näimme 
seuraavan ”huipun” ja seuraavat kolme 
kilometriä jatkoimme tätä samaa rataa. 
Vaikka edellisten päivien vaellukset pai-
noivat jo kivasti jaloissa, monet jaksoivat 
sille aidolle, oikealle ja lopulliselle hui-
pulle, minne pääsijät valtasikin todelli-
nen voittajafiilis.

Reissussamme ihaninta oli todellises-
sa erämaassa vaeltaminen. Hienoa oli 
myös huomata se, kuinka selvästi nä-
kyi vuodenajan muutos tunturien pääl-
le noustessa. Vaellettavaa koko viikonlo-
pulle kertyi 30-50 kilometriä. Oli hauska 
katsoa vierestä, miten reissu pystyttiin 
selättämään lenkkareillakin, kun itselle-
ni jo pelkät sauvat oli vaelluksen edelly-
tys vaikeassa maastoissa. Lopussa paluu 

vettä ja pestä astioita tunturipuroissa! Il-
tanuotio sisälsi perinteisesti makkaraa, 
vaahtokarkkeja ja tikkupullia, vaikka 
toki jotkut olivat varautuneet gourmet 
pihveillä, kylmäsavulohella ja erilaisia 
juustolajitelmilla. Tällöin omat, lähinnä 
rahkasta ja puurosta koostuneet eväät 
alkoivat hieman kaduttamaan. Onneksi 
vaihtokaupat olivat mahdollisia.

Huippu häämöttää
Sunnuntaina herätys oli kello 6.00 ja läh-
dimme vaeltamaan heti, kun saimme ta-
varamme pakattua sekä tuvat kuntoon. 
Uskomatonta oli se, että matka takaisin 
autoille taittui nopeimmilla jopa kahteen 
tuntiin ja 45 minuuttiin! Rinkat heitet-
tiin autoon, ja hieman murua rinnan 
alle saatuamme alkoi matka kohti Saa-
na-tunturin huippua. Ennakkotietona 
oli, että luvassa todella helppo reitti, jo-
ten monet vaihtoivat raskaat vaellusken-
gät lenkkareihin.

Matkalla huipulle paljastui karu to-
tuus, sillä aika oli kullannut ennakko-

"Oli jokseenkin 
absurdia ajatella 
olevansa erämaan 
pimeydessä ilman 
somea"

5 tunnin ajomatka teki vain hyvää jalko-
jen päästessä mukavasti palautumaan. 
Illalla Rovaniemellä teimme vielä reis-
sun viimeinen huiputuksen Das Kodan 
kerhotiloille, mikä osoittautui arvattua 
rankemmaksi.

Kaiken kaikkiaan vietimme aivan 
mahtavat kolme päivää loistoseurassa 
loistomaisemissa. Reissun jälkeen muis-
taa taas arvostaa normaalin lämpöistä 
vettä, tavallista hygieniaa, omaa sänkyä 
ja nettiä puhelimessa. Kaikesta huoli-
matta tai ehkä sen takia, ensi vuonna 
täytyy ottaa ehdottomasti uudestaan! D

Edustajiston käytännön 
työskentelyyn kuuluu paljon 
muutakin, kuin kuukausittai-
sissa kokouksissa istuminen. 
Edaattorina on mahdollisuus 
päästä tekemään käytännön-
läheistä ja konkreettista vai-
kutustyötä myös erilaisten 
työryhmien ja toimikuntien 
kautta. Tällä kaudella edus-
tajiston alaisena toimii muun 
muassa taloustyöryhmä, toi-
meentulotyöryhmä sekä leh-
den kehittämisen työryhmä. 

Työryhmien tarkoituksena on valmistella asioita perin pohjin 
edustajiston kokouksia varten. Työryhmien varsinaisina jäse-
ninä toimivat jokaisesta edustajistoryhmästä valitut jäsenet 
sekä työryhmäkohtaisesti osa LYY:n toimiston väestä ja LYY:n 
hallituksen jäsenistä. Työryhmien kokoonpano on huomat-
tavasti pienempi, kuin varsinaisissa edustajiston kokouksis-
sa. Tällä on haluttu varmistaa keskustelun parempi sujuvuus 
ja matala kynnys mielipiteiden vaihtoon. Työryhmissä onkin 
saatu aikaan erittäin hyvää ja kehittävää keskustelua hyvässä 
yhteishengessä.

Itse olen päässyt mukaan tällä kaudella käynnistettyihin 
taloustyöryhmään sekä erityisen ajankohtaiseen ja mielen-
kiintoiseen toimeentulotyöryhmään. Taloustyöryhmässä pu-
hututtaa ylioppilaskuntamme talous ja sen haasteet.  Tavoit-
teenamme on myös luoda ylioppilaskunnallemme keskipitkän 
aikavälin taloussuunnitelma. Konkreettisesti taloustyöryh-
män kädenjälki näkyi esimerkiksi keväällä tehdyssä esityksessä 
edustajiston kokoukselle, jossa esitimme pitkällisten pohdin-
tojen jälkeen ylioppilaskunnan jäsenmaksun säilyttämistä sa-
mana, kuin edellisenäkin vuonna. Vaikka jäsenmaksun nosto-
paine oli suuri, saimme taloustyöryhmässä tilaisuuden todella 

perehtyä aiheeseen ja päästä tarkastelemaan asiaa syvemmin, 
jolloin pystyimme riskit tunnistaen tekemään päätöksen olla 
korottamatta jäsenmaksua. 

Edustajiston ehkä suurimpana puheenaiheena ja projektina 
on tällä kaudella ollut kuitenkin toimeentulolinjapaperin ai-
kaansaaminen. LYY on ensimmäistä kertaa tekemässä viral-
lista kannanottoa opiskelijoiden toimeentulosta linjapaperin 
muodossa. Työryhmämme on kokoontunut viime kevään ja 
tämän syksyn aikana useamman kerran, ja hiljalleen linjapa-
perimme on saamassa lopullisen muotonsa. Aihe on kuitenkin 
todella monitahoinen, varsin haastava ja tunteitakin herättä-
vä, eikä yhteisymmärrykseen pääseminen eri edustajistoryh-
mien kesken ole osoittautunut itsestäänselvyydeksi. Ennen 
kaikkea mielipiteitä jakaa perustulo – linjaammeko kannatta-
vamme perustuloa, vai emme. Linjapaperin on määrä valmis-
tua tämän syksyn aikana, joten keskustelu aiheen ympärillä 
sen kuin kiihtyy. 

Työryhmät ovat erinomainen keino päästä todella perehty-
mään ylioppilaskuntamme asioihin valmistelutyön kautta. 
Työryhmissä pääsee myös vaihtamaan ajatuksia varsin värik-
käässä ympäristössä, mikä haastaa ajattelemaan käsiteltäviä 
aiheita todella monialaisesti. Minulle henkilökohtaisesti, työ-
ryhmätyöskentelystä on tullut yksi edustajistotyön kiinnosta-
vimmista osa-alueista. Työryhmät ovat kaikille avoimia, joten 
tulethan nykäisemään hihasta, jos esimerkiksi ylioppilaskun-
nan talous tai lehden kehittäminen kiinnostaa!

 

Taloutta ja toimeentuloa

Edariterveisiä
Johanna Teijonmaa, Artiklan edaattori

"Työryhmissä onkin saatu 
aikaan erittäin hyvää ja 
kehittävää keskustelua 
hyvässä yhteishengessä."



24 DIGESTA 3 : 2014 DIGESTA 3 : 2014 25 

Asianomistajan 
syyteoikeus
Syyteoikeuden käyttö 
voidaan rikosprosessissa 
järjestää usealla tavalla. 
Ensinnäkin syyttäjälle tai 

asianomistajalle tuleva syyteoikeus voi 
olla yksinomainen, eli toisen henkilön 
syyteoikeuden kokonaan pois sulkeva. 
Toisaalta voidaan puhua rinnakkaises-
ta syyteoikeudesta, jolloin sekä syyttäjä 
että asianomistaja saavat käyttää syy-
teoikeuttaan toisistaan riippumatta. 
Lisäksi erotetaan ensisijainen ja toissi-
jainen syyteoikeus, jolloin ensisijaisel-
la syyteoikeudella tarkoitetaan toisen 
henkilön syyteoikeudesta riippumaton-
ta eli itsenäistä syyteoikeutta. Toissi-
jaisella syyteoikeudella puolestaan tar-

koitetaan sitä, että henkilö voi nostaa 
syytteen vain silloin, kun ensisijaisesti 
syytteen nostamiseen oikeutettu taho 
ei ole nostanut syytettä.

Voimassa olevassa rikosprosessissam-
me lähtökohtana on virallisen syyttäjän 
ensisijainen ja asianomistajan toissijai-
nen syyteoikeus. Rikosten jako virallisen 
syytteen alaisiin rikoksiin ja asianomis-
tajarikoksiin ei vaikuta tähän pääsään-
töön, vaan asianomistajalla on toissi-
jainen syyteoikeus myös silloin, kun 
kyseessä on asianomistajarikos. Asiano-
mistajarikoksissa asianomistaja voi si-
ten nostaa syytteen ainoastaan silloin, 
kun hän on ensin tehnyt syyttämispyyn-
nön viralliselle syyttäjälle tai poliisille ja 
syyttäjä on tämän jälkeen päättänyt jät-

tää syytteen nostamatta. Virallisen syyt-
teen alaisten rikosten osalta puolestaan 
riittää, että syyttäjä on tehnyt syyttä-
mättäjättämispäätöksen. Tällöin ei siis 
tarvita asianomistajan tekemää syyttä-
mispyyntöä.

Nykyään voimassa olevassa menette-
lyssä asianomistajalle on annettu ensi-
sijainen syyteoikeus ainoastaan yhdessä 
tapauksessa, josta on säädetty rikospro-
sessilain (ROL) 1:14.2:ssa. Mainitun 
lainkohdan mukaan asianomistaja voi 
edelleen nostaa syytteen syyttäjän syy-
teharkinnasta riippumatta silloin, kun 
juttu koskee väärää ilmiantoa. Tältä osin 
on kuitenkin mainittava, että nyt vireil-
lä olevan todistuslainsäädännön uudis-
tamishankkeen yhteydessä ehdotetaan, 

Lisiä oppiin asianomistajan 
asemasta rikosprosessissa

TEKSTI: Mikko Vuorenpää, rikosprosessioikeuden professori

Rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevaa lainsäädäntöä on viimei-
sinä parinakymmenenä vuotena uudistettu useita kertoja. Asianomistajan 
asemaan sanotut lainsäädäntömuutokset ovat vaikuttaneet monella tavalla. 
Esimerkiksi syyteoikeutta koskevat säännökset on uudistettu ja asianomista-
jan mahdollisuuksia saada lainoppinutta apua maksutta parannettu. Yleisesti 
ottaen voidaankin sanoa, että asianomistajan oikeudellinen asema on suo-
malaisessa rikosprosessissa varsin hyvä.

1.

että myös väärän ilmiannon osalta luo-
vuttaisiin asianomistajan ensisijaisesta 
syyteoikeudesta.

Tässä on keskeistä korostaa sitä, että 
asianomistajan syyteoikeus ei rajoitu 
pelkästään syytteennostamisoikeuteen. 
Sanotun lisäksi asianomistajan syyteoi-
keuteen kuuluu oikeus yhtyä virallisen 
syyttäjän/toisen asianomistajan nos-
tamaan syytteeseen, muutoksenhaku-
oikeus sekä oikeus ottaa ajettavakseen 
peruutettu syyte. Edelleen tässä on syy-
tä todeta, että 1.1.2015 voimaan tule-
vassa syyteneuvottelua koskevassa lain-
säädännössä asianomistajan toissijainen 
syyteoikeus on otettu huomioon siten, 
että syyteneuvottelumenettelyn läpi-
vieminen edellyttää aina asianomista-
jan suostumusta.

2. Asianomistajanoikeus 
oikeudenkäyntiavustajaan ja 
tukihenkilöön
Seksuaalirikosten ja läheisten henkilöi-
den välisten väkivaltarikosten asiano-
mistajien avuntarvetta pidettiin vuonna 
1997 toteutetun rikosprosessiuudistuk-
sen yhteydessä erityisen suurena. Mai-
nittujen rikostyyppien katsottiin louk-
kaavan asianomistajan henkilöä syvästi, 
jonka johdosta rikoksen uhri usein tar-
vitsee ulkopuolista tukea selviytyäkseen 
rikoksen aiheuttamasta järkytyksestä. 
Lisäksi korostettiin sitä, että asianomis-
taja saattaa myös tarvita tukea oman 
oikeudellisen asemansa selvittämistä 
ja mahdollisten vaatimusten tekemis-
tä varten.

Ensisijaisesti juuri seksuaali- ja tiettyjen 
väkivaltarikosten uhrien ilmeinen avun 
tarve johtikin rikosprosessiuudistuksen 
yhteydessä ROL 2 luvun säätämiseen, 
johon otettiin säännökset asianomista-
jan avustamisesta. Mikäli ROL 2 luvussa 
säännellyt ehdot täyttyvät, asianomis-
tajalla on nykyisin mahdollisuus saada 
valtion varoilla kustannettu oikeuden-

käyntiavustaja ja tukihenkilö. Merkittä-
vä ero verrattuna oikeusapulain mukai-
seen avustajaan on se, että ROL 2 luvun 
nojalla avustaja voidaan määrätä asiano-
mistajan taloudellisesta asemasta riip-
pumatta.

Oikeudenkäyntiavustajan tehtävänä 
on asianomistajan juridisista intresseis-
tä huolehtiminen. Oikeudenkäyntiavus-
tajan tulee niin pian kuin mahdollista 
neuvotella päämiehensä kanssa ja ryh-
tyä valmistelemaan hänen avustamis-
taan sekä ryhtyä sellaisiin toimenpitei-
siin, joita tämän oikeuksien valvominen 
vaatii.

Tukihenkilön tehtävänä on puolestaan 
tukea asianomistajaa muilla tavoin. ROL 
2:9:n mukaan tukihenkilön tulee olla 
esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä 
asianomistajan henkilökohtaisena tuke-
na ja auttaa häntä asian käsittelemiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Lain perustelu-
jen mukaan henkilökohtainen tukemi-
nen tarkoittaa sitä, että tukihenkilö jo 
ennen oikeudenkäynnin alkua keskuste-
lemalla tutustuu asianomistajaan ja hä-
nen asiaansa sekä auttaa asianomista-
jaa valmistautumaan oikeudenkäyntiin. 
Asianomistajan auttamisella asian käsit-
telyyn liittyvissä kysymyksissä tarkoi-
tetaan puolestaan esimerkiksi sitä, että 
tukihenkilö voi tarvittaessa kiinnittää 
huomiota asianomistajalle esitettyjen 
kysymysten tarkoituksenmukaisuuteen.

3. Syyttäjän velvollisuus ajaa 
asianomistajan siviilivaatimuksia
Adheesio- eli liitännäisperiaate mah-
dollistaa eri prosessilajeihin kuuluvien 
vaatimusten käsittelyn samassa oikeu-
denkäyntitilaisuudessa. Mainitun pe-
riaatteen mukaan sivuvaatimukseksi 
katsottava vaatimus saadaan esittää pää-
vaatimuksen yhteydessä siten, että pää-
vaatimuksen käsittelyjärjestys määrää 
myös sivuvaatimuksen käsittelyjärjes-
tyksen. Rikosprosessiuudistuksen yhtey-

dessä lakiin otettiin entistä tarkemmat 
adheesioprosessia koskevat säädökset. 
Nykymenettelyssä adheesion edellytyk-
sistä säädetään kahdessa pykälässä: ROL 
3:1 ja 3:9:ssä. Näistä ensin mainitussa 
lainkohdassa säädetään adheesioproses-
sin yleisistä edellytyksistä, joiden täyt-
tyessä on aina mahdollista ajaa yksi-
tyisoikeudellista vaatimusta rikosasian 
käsittelyn yhteydessä. ROL 3:9:ssä on 
puolestaan säännökset niistä kriteereis-
tä, joiden vallitessa virallisella syyttäjällä 
on virkavelvollisuutena ajaa asianomis-
tajan yksityisoikeudellista vaatimusta. 

Keskeisenä muutoksena vanhaan me-
nettelyyn verrattuna voidaan adhee-
sion osalta pitää juuri ROL 3:9:ssä syyt-
täjälle asetettua velvollisuutta huolehtia 
asianomistajan yksityisoikeudellisista 
vaatimuksista. Erityisesti asianomista-
jan kannalta uudistus on merkittävä, sil-
lä sanottu lainkohta mahdollistaa sen, 
että asianomistajan ei tarvitse saapua 
oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti tai 
hankkia oikeudenkäyntiasiamiestä pel-
kästään vaatimuksen esittämistä varten, 
vaan syyttäjä useimmissa tapauksissa 
ajaa asianomistajan yksityisoikeudelli-
sen vaatimuksen ilman eri korvausta. D

"Asianomistajan 
oikeudellinen 
asema on 
suomalaisessa 
rikosprosessissa 
varsin hyvä." 
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Suuri joukko suomalaisia ja kaksi has-
sua ruotsalaista kv-vierasta kerääntyi 
keskiviikkona keskipäivällä Pykälän 
toimistolle, josta suuntasimme toiset 
enemmän, toiset vähemmän nauttinei-
na kohti Espoota ja Angry Birdsien koti-
pesää. Excumme Roviolla alkoi tutustu-
malla Vihaisten Lintujen fanituotteisiin. 
Hetken päästä siirryimme syvemmälle 
toimistoon, jossa asetuimme juomilla ja 
ruualla täytettyyn huoneeseen kuunte-
lemaan mielenkiintoista tarinaa näistä 
kuuluisista linnuista ja brändistä, joka 
on lyhyessä ajassa levinnyt lähes koko 
maailman tietoisuuteen. 

Roviolta siirryimme parin mutkan 
kautta kohti Kevät Kiljavaa, hytte touril-
le. Bussimatka meni nauttiessa tölkkei-
hin pakattua taikajuomaa, joka sai väsy-
neimmätkin matkalaiset hymyilemään. 
Illan kuluessa starttasivat sitsit, joiden 
teemana oli Cartoons and Animations. 
Teemavaatteet jäivät matkan varrelle, 
kun Artikla nousi pöydälle esittämään 
kiitoksensa ja ottamaan vastaan – niin 
kuin jo perinteeksi on muodostunut – 
raikuvat aplodit Kumbalaban jälkeen. 
Tämän jälkeen illan tapahtumat alkoivat 
hämärtyä ja muistot sumentua, kun hei-
kommat alkoivat kaatua elon tiellä yksi 

kerrallaan. Artikla pysyi viimeiseen asti 
tanssilattialla Roviolta napatun uuden 
skoolauksen ”vielä kerran” siivittämänä.

Hytteaamu…………
Takaraivossani on kipeä kuhmu, jon-
ka muistan hämärästi syntyneen, kun 
tuolikasa romahti päälleni kiivetessäni 
jännittävältä vaikuttaneen patjakasan 
päälle. Kahvia ja loikkareita, täydellinen 
parannuskeino! 

Oikein mitoitetun mellandödin jäl-
keen kokoonnuimme Espalla piirtä-
mään. Älä kysy, en minäkään tiedä. Ilok-
seni huomasin, että Artiklan edustus oli 
hetkellisesti noussut jo ainakin kymme-
neen! Kyseenalaisen piirtämisyllätyksen 
jälkeen siirryimme Hanskin exculle syö-
mään ja juomaan. Sitähän ne excut ovat? 
Ohjelmaan kuului drinkkikilpailu, jossa 
hienosti valmentamani ja kasvattamani 
joukko fukseja veivät voiton ”miksipäs 
ei”- drinksullaan. Onnittelut vielä kerr-
rran Listanpitäjä-Laura, Jouni (Aleksi), 
Norppis ja Kassu.

Vanhana konkarina osasin koota 
huippujoukkueen ja napata matkaeväät 
jo ennen kuin muille selvisikään, että 
näin voi tehdä. Lähdimme Artiklan tyk-
kiviisikolla sekä Codexin ja Lexin vah-

vistuksilla valloittamaan Hukkaputkes-
sa Helsingin metroverkostoa noin 2-4 
litraa juomista jokaisen joukkuelaisen 
haalarin taskuissa. Loistavan joukkue-
hengen kannustamana otimme varmasti 
parhaat hukkis-selfiet ja saimme ihailua 
kanssamatkustajilta. 

Panttivankidraamaa
Hukkaputken jälkeisenä aamuna kaikki 
eivät aina selviä aamun exculle. Kuiten-
kin excun jälkeen Pykälän int.sek kid-
napattiin keskellä katua pakettiautoon, 
vieraat jaettiin kolmeen ryhmään suorit-
tamaan rasteja, joiden avulla Pedu voi-
tiin pelastaa. Rastien tohinassa jouk-
kueemme kävi muun muassa pikaisella 
vierailulla eräässä suurlähetystössä edis-
täen pohjoismaista yhteistyötä. Rasti-
tehtävien jälkeen käväisimme syömässä 
ja siirryimme Boreniuksen exculle. Tar-
joilu oli mainio ja ”ottakaa niin paljon 
kuin haluatte”- meininki sai lapset se-
kaisin.

Illan kv-sitsit alkoivat hilpeissä tun-
nelmissa. Ilmeisesti allekirjoitettu oli 
hyvin scoutattu ja tietoisesti plaseerat-
tu erilleen kaikista omaan pöytäänsä 
koko pöytärivistön päähän. Illan viinit 
tarjonneelle Boreniukselle suuri kiitos, 

Pykälä Nordic Week – 
Vielä kerrrrran!
Skumppa on loppu! Totesin heti ensimetreillä – jälleen kerran – että 
kv-vieraiden ja juoman kanssa ei ole pelleileminen. Jos haluat skumppa- 
lasisi (pullosi), tule ajoissa paikalle, muuten skumppa on loppu.

TEKSTI: Taru Ahonen, Artiklan ulkoasiainvastaava

sillä sitseistä tuli jälleen kerran sanoin-
kuvailemattoman hieno tapahtuma pla-
seerauksesta huolimatta. Sitseillä pe-
rustettiin jo nyt maailman maineeseen 
kiirinyt Nordic Partners, ja kaikkien ke-
sätyöhuolet pyyhittiin sillä sekunnilla 
(todettakoon, että perustaminen kui-
tenkin viivästyy hetkisen). Parin tun-
nin black outin jälkeen, ylösnousemiseni 
johti ”live and let die”- lisänimeni syn-
tymiseen, jonka jälkeen nukkumaan ei 
menty kuin aamun pikkutunneilla. Sit-
sien aikaisen putkinäköni vuoksi en voi 
kertoa objektiivista näkökulmaa illan ku-
lusta. Tähän sitsi-osion loppuun voisin 
siteerata rakasta kanssaviikkoilijaani: 
”Tykkään olla sitseillä sekaisin.” (Noora 
Vainionpää, Rovio excursio, Pykälä Nor-
dic Week 2014). 

Finland är Finland…
Pelottaa avata silmät. Avaan kuitenkin, 
kun herätyskello huutaa, että nyt ylös, 
kamat kasaan ja kohti pre-partyjä. Raa-

hauduin pre-parteille kuoleman kielissä. 
Kauhea nälkä. Salaattia. MITÄ! Ensim-
mäinen ajatus päässäni ”minun pre-par-
teilla tytötkin syövät kunnon darramät-
töä kv-sitsien jälkeisenä aamuna”. Ei 
siitä sen enempää…. Hetken päästä po-
rukkaa alkoi tulvia sisään ja kaikki ha-
vahtuvat hirveään kiireeseen. Kenellä-
kään ole mitään vielä päällä, hiukset on 
laittamatta ja naamassa on vielä eilisen 
meikit. Ihmeen kaupalla me kv-ihmiset 
saamme ruhomme kuitenkin joka kerta 
juhlakuntoon ja itsemme vuosijuhlapai-
kalle - edes jokseenkin edustavina. 

Finlandia-talolla on pöydissä hienot 
kattaukset lähes viidelle sadalle hengelle. 
Tunnelma on hienostunut…….. kunnes 
Finland är Finlad och Finland är bra……
Melu hiljenee hetkeksi, kun kv-pres-
sa hyppää hyssyttelemään kv-vieraita. 
Yhteiset jokseenkin äänekkäät ja ah-
taat vessareissut sekä muut perinteiset 
juhlatavat saattoivat toki aiheuttaa jon-
kintasoista hämmennystä juhlavierais-

sa, mutta sehän ei missään nimessä ole 
ensimmäinen eikä ainakaan viimeinen 
kerta kun näin on. 

Pykäläkin käy pieneksi jatkopaikka-
na, kun sinne tungetaan 500 juhlavieras-
ta ja muutama kourallinen kuokkijoita. 
Vain sinnikkäimmät jaksoivat odottaa, 
kun kolmen aikaan paikalla pystyi jo al-
kaa hengittämään. 

Aamun omaan sillisbussiin säntää-
minen on kyllä aina myös oma lukunsa! 
Koskaan ei kerkeä siihen bussiin, minkä 
aika siinä rannekkeessa lukee. Ruokaa, 
juomaa, mässyä ja lisää juomaa. Yllät-
täviä Artistinaamoja siellä täällä. Bub-
lis. Int.sek, jonka naama alkaa muut-
tua punaisemmaksi ja punaisemmaksi. 
Hänen hymynsä muuttuu leveämmäksi 
ja leveämmäksi. Kun Int.sek saatiin vii-
mein juotettua pois toiseen maailmaan, 
pääsimme itse nauttimaa silliksen anti-
mista. Pian koitti tosin jälleen jo viikon 
surkein kohta, kun lähdön aika koitti. Vi 
ses i norden! D

Hukkaputken aikana 
otettiin huimaakin 
hurjempi hukkis-selfie.
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Lyhyesti: Tutkintorakenne-
uudistus tapahtui. Savu alkaa 
haihtua ja kaikki näkyy kirk-
kaammin. Edelleen kaikki hy-
vin.

Rakkaat vanhemmat opis-
kelijat. Tiedekunta siis pyy-
tää opintojen suunnittelussa 
huomioimaan, että lukuvuo-
den 2014 - 2015 lopussa kai-
killa vanhaa tutkintoraken-
netta suorittavilla olisi hyvä 
olla suoritettuna opinto-op-
paan mukaiset ensimmäisen 

vuoden aineopinnot. Vanhan tutkintorakenteen mukaisia, en-
simmäiselle opintovuodelle opinto-oppaan mukaan suunni-
teltuja aineopintoja, ei enää aktiivisesti tarjota lukuvuonna 
2015 - 2016. 

Huomatkaa: kaikilla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa 
tutkinto oman aloitusaikansa tutkintorakenteen mukaise-
na. Tutkintoon kuuluvia opintojaksoja ei karsita, eikä niiden 
suorittamismahdollisuutta poisteta. Toinen asia on se, että 
opetuksessa voi myöhemmin tapahtua integroitumista, joka 
tarkoittaa sitä, että kyseisiä vanhan tutkintorakenteen opin-
tojaksoja voi myöhemmin suorittaa yhdistettynä pooliopin-
toihin siten, että kokonaisuus vastaa aiempia opintojaksoja. 

Rakkaat uudemmat opiskelijat. Te olette pääsääntöisesti uu-
dessa rakenteessa, joka luo monin tavoin arvoa sekä Lapin yli-
opiston oikeustieteiden tiedekunnalle, että sille OTM-tutkin-
nolle jota kohti opiskelemme. Tietokoneluokissa ja yliopiston 
käytävien sohvilla on tänä syksynä näkynyt fuksiryhmiä, jotka 
pohtivat oikeudellisia kysymyksiä. Näin ei ole aiemmin tässä 
mittakaavassa ollut. Arvokkaan lähiopetuksen lisääminen nä-
kyy siis joka puolella. Tätä tekstiä kirjoittaessanikin joku ryh-

Paluu rikospaikalle – 
kaikki hyvin

KOPO-palsta
Tuure Kolehmainen, Artiklan KOPO-vastaava

mä harrastaa parhaillaan pykäläargumentointia viereisellä ko-
neella. Tämä oli osa tutkintorakenneuudistuksen tavoitetta!
Mielestäni edunvalvonnan päämäärää pitää katsoa myös pi-
demmällä tähtäimellä. Miten siihen tutkintoon suhtaudutaan, 
jonka vuoksi opiskelemme? Olen 100 %:sesti sitä mieltä, että 
tutkintorakenneuudistus nostaa Lapin yliopiston oikeustie-
teiden tiedekunnan arvoa. Uudistus nostaa yhtälailla esimer-
kiksi vuonna 1997 tai 2007 valmistuneiden, kuin 2017 val-
mistuvienkin tutkinnon arvoa. Kyse on valtakunnallisesta 
näkökulmasta. Lapin yliopisto ei ole koskaan ollut - eikä tule 
olemaan - mikään kirjekurssi.

Kaikki artistit. Uudistuksista huolimatta jokainen oikeustietei-
den tiedekunnan opiskelija suorittaa täysin samaa OTM-tut-
kintoa. Kenenkään tutkintotodistuksessa ei tule lukemaan 
”uusi” tai ”vanha”. Molemmissa rakenteissa on puolensa, ja tu-
lee sopeutua siihen, että kaksi rakennetta pyörii vielä päällek-
käin. Murrosvaihetta läpikäytäessä on tärkeää, että jokainen 
opiskelija pitää huolta omien opintojensa etenemisestä, mutta 
muistakaa: kun teillä on vastuu, on myös oikeus vaatia! Otta-
kaa yhteyttä tiedekuntaan, jos asiat eivät mene tavalla, joka 
teidän oppimistanne ja opiskeluanne parhaiten tukee! Kaikki 
on soviteltavissa. Asiat kehittyvät aina, kun otatte yhteyttä tai 
annatte palautetta. Teette palveluksen itsenne lisäksi myös tu-
leville vuosikursseille. Ja jos keskustelu tiedekuntaan tuntuu 
olevan liikaa, vain sähköpostin päässä on kopo@artikla.com.

"Asiat kehittyvät aina, kun 
otatte yhteyttä tai annatte 
palautetta." 

Tämä artikkeli on kolmas 
neljästä. Taustatyötä tehdes-
sä ja kirjoittamisen yhteydes-
sä tajusin, että myös nimen 
inspiroinut urakka on kolme 
neljännestä valmis. Pian tä-
mäkin maistelija saa kokeilla 
nautintoaineista kovinta, va-
pautta (ja opiskelijaelämää). 
Tähän artikkeliin löysin kak-
si yllättäjää, jotka meinasivat 
jäädä maistamatta, mutta kä-
sittämättömässä hurmiossa 
lisäsinkin ostoskoriin sekä 
yhden vanhan tuttavuuden.

Lapin Kulta Arctic Malt Dark Lager, tumma lager, 4,6%, Suomi 
Suomalainen peruslager Lapin Kulta eli ”lappari” on väännet-
ty tummaksi versioksi kohtalaisin tuloksin. Alkuperämaan 
läheisyyden vuoksi tämä olut on erittäin saatavilla niin kau-
poista kuin baareistakin. Olut on väriltään kuparinruskea, ja 
lasiin kaadettaessa vaahto katoaa nopeasti. Maultaan Arctic 
Malt Dark Lager ei ole mitenkään erikoinen: hieman tavallis-
ta lapparia rotevampi runko ja hapokas suutuntuma, mutta 
jälkimaultaan vetinen. Tummalta oluelta odottaisi enemmän 
paahteisuutta, ronskia maltaisuutta ja syvää suuhun jäävää 
jälkimakua.

Aivan toivoton tapaus tämä olut ei kuitenkaan ole. Jos ha-
kee itselleen vain vähän erilaista saunaolutta vaihtelun vuoksi, 
Arctic Malt Dark Lager soveltuu tähän täysin. Enemmän rote-
van vaalean kuin täysiverisen tumman oloinen lager säväyttää 
hapokkuudellaan ja maistuu mallikkaasti, jos ei odota siltä lii-
koja. Yhdistettynä erittäin mietoon humalointiin tämä olut saa 
juojansa haluamaan lisää, positiivisessa mielessä.

De Koninck, ale, 5,2%, Belgia
Alkosta löytyvä 0,33l lasipullo on syksyn uutuuksia. Kauniis-
ti meripihkan värinen ale tuoksuu herkulliselta: makean mal-
tainen ja hedelmäinen aromi herättelee makunystyröitä ja saa 
kokeneemmankin maistelijan odottamaan innolla tulevaa elä-
mystä. Olut on sopivan täyteläinen, ja humalaa on käytetty jär-
jellä - jälkimaku ei ole kitkerä, vaikka humalan läsnäolo tun-
tuukin. Muuten klassisen ale-oluen tasapaksun maun rikkoo 
vieno mausteisuuden vivahde, ja maku on maittava. Joillekin 
aleille tyypillinen tunkkaisuus on läsnä, mutta sen tasapaino-
na toimii tuoksustakin löytyvä makeus ja hedelmäisyys. Täs-
tä jälkimaku ammentaa syvyyttä, ja jää viipyilemään kielelle.

De Koninck oli loistava kokeilu, ja lisäänkin sen omien var-
mojen valintojen listaan. Tämä yhtä aikaa aivan tavanomainen 
ja silti erityinen ale sopii nautittavaksi paljaaltaan hyvässä seu-
rassa. En sulkisi pois myöskään punaista lihaa tai itse tehtyjä 
hampurilaisia – pikaruoan kanssa olut menisi vain hukkaan. 
Lopuksi sanottakoon, että De Koninck piristi kasaantuneiden 
aamujen alle hautautunutta maistelijaa, sekä toveria.

Old Tom, ale, 8,5%, Englanti
Erittäin tumman alen voi löytää Alkon valikoimasta, sekä jois-
tain monipuolista oluttarjontaa ylläpitävistä baareista. Old 
Tom on edellisen alen vastakohta: tumma, kahvin ja lakrit-
sin aromeita pursuava ronski täyteläinen brittituote. Maku 
on intensiivinen tulitus tummia vivahteita, ja muistuttaakin 
suuresti stout-oluita. Läpinäkymättömän tumma olut vaah-
toaa sopivasti, ja jättää pitkän monitahoisen jälkimaun. Old 
Tom pääsee parhaiten oikeuksiinsa ajan kanssa maisteltuna ja 
hitaasti nautiskeltuna. Vahva ja voimakasarominen olut ei oi-
kein sovellu ruokien yhteyteen, mutta pala tummaa suklaata 
tai lakritsia herättelee maun eloon uusilla tavoilla. 

Syksyn yllättäjät

Maistelutoverit
Eemeli Haataja

Juttusarjassa tutustutaan eri oluisiin. Kirjoittaja pitää 
oluista, eikä ole sen kummemmin kursseja tai 

koulutusta saanut aiheesta.
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Hän oli vetkula etelästä. Hän oli tullut lappiin lukemaan lakia ja jau-
hamaan purukumia ja viimeinen purkkapaakku oli päässyt ikävästi 
livahtamaan luentosalin istuimen alle. Millaisia palleroita pykäläpö-
heiköstä puhallettiinkaan tänä syksynä?

Kelan kirje
Lokakuun kunniaksi Kela jakaa jälleen 
onnittelukirjeitä opiskelijaelämässä an-
sioituneille. Myös Anna-Maija artisti 
oli tämänkaltaisen huomionosoituksen 
postiluukustaan saanut ja kirjeessä kävi 
ilmi, että näin oli kymmenen opintopis-
tettä puuttunut opintorekisteristä. An-
na-Maija laati selityskirjeen opintotuki-
lautakunnalle, joka kuului näin:

"Arvoisa opintotukilautakunta. Tää 
juttu meni nyt sillai et tää rikoksen kurs-
si on just ton 10 noppaa ja mä olisin ihan 
sata varmasti saanu sen läpi ja mulla oli 
lakikirja ja kaikkee valmiina. Joo mä olin 
sit aamulla menossa sinne tenttiin in-
nosta puhkuen mut sitten yks hirveen 
iso kotka hyökkäs mun kimppuun ja 
tarttui mun lakikirjaan. Sillä oli kaks 
päätä tai jotain ja se raateli mun lakikir-
jan ihan riekaleiks, et sitä ei voinu käyt-
tää siin tentis. Mä en sit just sen kotkan 
takii saanu sitä kurssia ollenkaan läpi."

Anna-Maija liitti selvityksensä yhtey-
teen valokuvan kuvailemastaan tapahtu-
masta kertomuksensa tueksi, mutta Ke-
lan mielestä kuva muistutti liikaa Edvard 
Iston maalausta, jolloin mielikuvituksel-
linen kertomus lakikirjoja raatelevasta 
petolinnusta ei ottanut tuulta siipiensä 
alle, kuten ei myöskään kurssikirjoja syö-
vä poro tai vaaleanpunainen jääkarhu.

Shakkihaaste
Vasemmalla sektorilla on kehkeytymäs-
sä kiihkeä ratsuväen kaviokimara. Pysy-
vätkö taistelupukarit satulassa jouluun 
asti vai joutuuko päätoimittajakin pake-
nemaan lainahevosella (höyhenistä nyt 
puhumattakaan)? Mutta ei ehdi edes 
hevosta sanoa kun valkoinen lähetti pa-
mahtaa paikalle kuin papatti palmusun-
nuntaina.

Pelaa shakkia toimitusta vastaan! Toi-
mitus pelaa valkoisilla, lukijat mustilla. 
Lähetä siirtoehdotuksesi osoitteeseen 
digesta@artikla.com.

Kuukauden 
sitaatti:
"Alastomuus on pian tabu"
-toimittaja Kati Kalliosaari 
Lapin Kansan verkkokolumnissa 22.8.

Kuin kaksi 
marjaa

Mikko Vuorenpää, professori

Kiekonheittäjä, patsas 
antiikin ajoilta

Artiklan ja Sfäärin 
hyväntekeväisyysbileet

Artikla ja Bar & Lounge Sfäär järjesti-
vät yhteistyössä hyväntekeväisyysbileet 
24.8.2014. Tuotolla hankittiin 16 pul-
loa saippuakuplia, 15 värityskirjaa, 8 
kirjaa, 4 purkkia muovailuvahaa, 7 pul-
loa askarteluhelmiä, 7 pakettia legoja, 
16 pehmolelua, 4 palapeliä, 43 leikkiau-
toa, 70 tarra-arkkia,70 hiuskiinnikettä 
ja blu-ray soitin! Reippauslahjat luovu-
tettiin 8.9.2014 Lapin Keskussairaalan 
lastenosastolle. Paikalla luovutustilai-
suudessa oli edustusta Artiklasta sekä 
toinen Sfäärin omistajista. Vastaanot-
tamassa lahjoja olivat Ulla-Maija Aho-
la ja muu henkilökunta. Paikalle saatiin 
myös pienen potilaan äiti. Iso KIITOS 
vielä kaikille osallistuneille!
DENIS YILDIS JA JOUNI KUOKKANEN

Asianajotoimisto Hippi Oy

Luotettavaa ja asiantuntevaa asianajopalvelua.
www.hippi.fi
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We have a unique geographical coverage and focus. With 
a Nordic footprint and a strong foothold in Russia, we 
work closely together as one firm, across borders, business 
areas and support functions. We share and capitalise on 
the best ideas and practices generated by teams and team 
members, regardless of location, combining a strong 
first-mover attitude with a century of solid experience. 
We have both an extensive capacity to offer inspiring 
career opportunities and the flexibility to actively involve 
everyone in their own professional career profile planning.

We have an outstanding portfolio of highly esteemed 
and demanding clients. We handle the most challenging 
and exciting assignments, both locally and cross-border, 
and actively take part in the reshaping of companies and 
industries. With us, you get deep insight into the key 
factors behind successful transactions and exceptionally 
proficient handling of complex disputes. Our most 
experienced lawyers guide our younger team members in 
close cooperation as part of project teams. You will learn 
from the best.

Now is your opportunity to kick-start your career and 
experience what it is like to work at a premier Nordic law 
firm. We offer both part-time positions to accommodate 
your studies and  exams as well as a full-time Associate 
Trainee programme. In addition, we offer opportunities 
for students writing their Master’s thesis. 

We drive talent and offer a one-of-a-kind learning experience

Office Support
KM Trainee
Associate Trainee
Thesis Trainee

For further information please visit us at 
www.hannessnellman.com/careers/join-us
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•	
•	
•	

OPPORTUNITIES FOR 
LAW STUDENTS

Follow us on LinkedIn


