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Pääkirjoitus
Luottamuksellista asiaa
Arvoisat artistit! Artiklan toiminta on
polkaistu tänä syksynä hyvään vauhtiin.
Erityisesti fuksit ovat päässeet kunnostautumaan alkusyksyn bileissä, mutta myös
meitä hieman vanhempia tieteenharjoittajia huhutaan nähdyn sankoin joukoin
remuamassa. Ainejärjestömme perinteitä
ja mainetta onkin näkemäni ja kuulemani mukaan sekä varjeltu että kohennettu
erinomaisin tavoin!
Julkisuudessa on ollut paljon puhetta
maailmanlaajuisesta finanssikriisistä, jossa rahoituslaitosten välinen luottamus on
ollut koetuksella. Myös Alma Mediaan
kohdistuneet syrjintäepäilyt päätoimittajarekrytoinnissa ovat puhuttaneet suomalaisia. Yhteistä näille uutisaiheille on
niiden esille nostama luottamuspula. Yhteistoiminta muuttuu aina vaikeaksi luottamuksen huvetessa.
Rovaniemi ja koko Lappi saivat tässä
Lapin Kansaa koskeneessa mediamylläkässä osakseen kyseenalaistakin huomiota. Kannanottoja asiaan sateli tietysti
hyvin monelta suunnalta. Yliopistomme
rehtori Mauri Ylä-Kotola ei ottanut kantaa suoraan itse tapahtumaan, mutta totesi
Lapissa aina suvaitun erilaisuutta. Tiedekuntamme prosessioikeuden professori
Jyrki Virolainen on taas arvioinut blogissaan aihetta pro et contra (jyrkivirolainen.
blogspot.com).
Mutta asiaan: Artiklan hallituksen ja
toimihenkilöiden rekrytointi tapahtuu yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti vuosittaisessa syyskokouksessa. Käsittääkseni
yhdenkään ehdokkaan ei ole tähän men2

nessä tarvinnut julkisesti selitellä ainakaan
seksuaalista suuntautumistaan. Lienee ilmeistä, että Artiklan toimissa luottamus on
astetta selkeämpää, kuin suuren lehtikonsernin työnhakuprosessissa.
Mielestäni luottamus syntyy parhaiten
yhteisestä toiminnasta; kutsutaanhan hallitus- ja toimihenkilöpaikkoja myös luottamustoimiksi. Kulunut syksy on jo tarjonnut
hyviä esimerkkejä luottamussuhteiden syntymisestä: hienostunut toiminta fuksiaisissa,
luennoilla istuskelu, sitsailu, lukutyylien
vertailu Lovisan penkeillä jne.
Lähes kaikessa inhimillisessä toiminnassa tarvitaan luottamusta johonkin henkilöön
tai instanssiin. Lieneekö yllättävää, että niin
pankkimaailman kuin rekrytointikiistojenkin osapuolet ovat tiettävästi hakemassa
apua ja ratkaisuja oikeustieteilijöiltä.
Tapio Tuomisto
Päätoimittaja
Palautetta yms. tuttuun osoitteeseen:
digesta@artikla.com

Puheenjohtajan palsta
Vaikuttaminen, vaikutus ja vaikuttavuus
Hyvää loppusyksyä ja alkavaa Lapin talvea arvoisa jäsenistö! Tätä kirjoitusta
lukiessasi ovat syksyn fuksikarkelot ohi
ja Artiklan vuoden yksi kohokohta, kvviikko, käynnissä. Artiklan arvokkaat 29.
vuosijuhlat ovat ovella. Pian edessä ovat
marraskuun pimeät illat ja hämärät päivät.
Eli siis loistava aika tyydyttää Kelan tätien opintopistejanoa!
Olen ollut todella tyytyväinen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, meidän
pikkufuksien, aktiivisuuteen. Fuksit ovat
osoittaneet aktiivisuutensa niin Toipparin
hämärien nurkkien valloittamisessa kuin
haalari- ja kv-toimikunnan pyörittämisessä. Alun pienen jännityksen jälkeen
tämäkin vuosikurssi on onnistunut jättämään jälkensä Lapin yliopiston oikeustieteelliseen ja ainejärjestö Artiklaan. Myös
te vanhemmat opiskelijat olette jättäneet
vaikutuksenne paikkoihin, joissa olette olleet. Kotipaikan sekä nuoruuden ja lapsuuden ympäristön lisäksi olette vaikuttaneet
jokainen omalla tavallanne myös opiskelupaikkaanne. Joku teistä on lyönyt naulan DAS:n vuokrakämpän seinään, toinen
ollut mukana järjestämässä ylioppilaskunnan vapputapahtumaa ja kolmas liimannut
purkan yliopiston kirjaston pöytään.
Vaikka vaikutamme aina omaan ympäristöömme, on vaikutuksemme merkitys
välillä kyseenalainen. Kaikki me tiedämme, että kirjastossa on liian vähän tenttikirjoja. Kenellekään ei ole epäselvää se,
että Rovaniemen joukkoliikenne ei toimi.
Ylioppilaskunnan toiminnassakin olisi

paljon parannettavaa. Se, onko vaikutuksellamme vaikuttavuutta riippuu siitä, jääkö näiden ongelmien puiminen vain Loviisan kahvipöytään. Vaikuttavuus syntyy
itsensä likoon laittamisesta. Onnistunut
seminaari, hyvät bileet tai mielenkiintoinen vapaapaikka eivät synny itsestään. Jokaisen Artiklan, LYY:n tai Lakimiesliiton
tapahtuman takana on kymmeniä tunteja
vapaaehtoistyötä ja useiden ihmisten uurastus. Vaikka ainejärjestötoiminta vie aikaa opiskeluilta ja jopa läheisiltä, se antaa
sitäkin enemmän. Itse olen yleisen organisoinnin ja taloudenpidon oppimisen lisäksi saanut Artiklan kautta roppakaupalla uusia kavereita ja ystäviä. Voin jo tässä
vaiheessa sanoa, että ellen olisi lähtenyt
”Arskan” toimintaan mukaan, olisi opiskeluaikani ollut huomattavasti kuivempi;
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sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti!
Tätä lukiessasi painavat päälle myös
kunnallisvaalit. Kuntapolitiikassa jyrää
äijä- ja mummoenergia. Opiskelijoiden
asioiden päälle ymmärtäviä poliitikkoja ei juuri mukana ole. Minun mielestäni
jokaisen itseään kunnioittavan tulevan
juristin velvollisuus on käydä äänestämässä. Niin Rovaniemellä kuin kaikissa
muissakin Suomen kunnissa on tarvetta saada opiskelijoiden ääni paremmin
kuulumaan. Nukkuvien puolueeseen liittymistä parempi vaihtoehto on äänestää
vaikka kirkkovenettä. Akavalaisten opiskelijoiden iskulausetta lainatakseni: äänestä tai eläkeläinen äänestää puolestasi!
Marraskuun puolivälissä valitaan myös
Artiklan hallitus ja toimihenkilöt vuodelle

Näinkin voi käydä tenttiin luettaessa...
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2009. Loka-marraskuussa järjestettävissä
kätyröinti-illoissa nykyiset toimijat kertovat ”tyrkyille” omista toimenkuvistaan.
Valinnat tehdään syyskokouksessa. Myös
ylioppilaskunta kaipaa oikkareiden näkemyksiä. Marraskuussa alkaa valintaprosessi LYY:n hallitukseen. Ylioppilaskunnassakin on oivia mahdollisuuksia oppia
vaikuttamistaitoja ja ajaa tiedekuntamme
asiaa. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä vaikka allekirjoittaneeseen. Vaikutetaan
vaikuttavasti!
Antti Kurvinen
Artikla ry:n pj
gsm 040 766 3585
e-mail ankurvin@ulapland.fi

(Kuva: P. Vallivaara)

vpj-palsta
Säätiö – sisäpiirin synkkä salaisuus?
Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiö perustettiin vuonna 1993.
Säätiön ensimmäisenä puheenjohtajana
ja yhtenä perustajana toimi tämän vuoden
vuosijuhlien juhlapuhujamme, valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT
Tuomas Pöysti. Pöystin vuoden jälkeen puheenjohtajat ja hallitukset ovat vaihtuneet
vuosittain, mutta säätiölle tuolloin luodut
säännöt ovat pysyneet samoina.
Tästä huolimatta olemme kuitenkin päivittäneet
matkakulukorvausjärjestelmän
sisäistä ohjeistusta vastaamaan paremmin
käytännön tarvetta. Viime vuoden hallituksen valmistelemat ja tämän vuoden hallituksen hyväksymät uudet ohjeistukset ovat
olleet voimassa jo miltei vuoden ja saaneet
positiivista palautetta jäsenistöltämme.
Säätiön tarkoituksena on voimassa olevien sääntöjen mukaan antaa taloudellista
tukea opiskelijoille, jotka haluavat kehittää
oikeustieteen opiskelussa tarvittavia tietoja
ja taitoja sekä ammattitaitoaan. Todellisuudessa tämä tarkoittaa matkakulujen korvaamista niille opiskelijoille, jotka osallistuvat
Artiklan myöntämille vapaapaikoille eri
yhteistyökumppaneidemme seminaareihin.
Toinen korvausjärjestelmän piirissä oleva
kohde on matkakulujen korvaaminen niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin kv-viikoille.
Säätiön hallitus on sama kuin Artiklan
hallitus sillä erotuksella, että säätiön puheenjohtajana toimii Artiklan varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti
kuukauden välein riippuen kulukorvaushakemuksien määrästä ja muiden päätettävien
asioiden kiireellisyydestä.

Itse koen säätiön tarkoitukseksi kannustaa ja kehottaa hankkimaan tietoa ja kokemuksia myös Rovaniemen ulkopuolelta.
Osallistumalla vapaapaikoille saa myös
sanan varsinaisessa merkityksessä kullan
arvoista tietoa eri oikeudenalojen erityiskysymyksistä, puhumattakaan loistavasta mahdollisuudesta verkostoitua tulevien
kollegoiden kanssa. Suhteiden luominen on
avainsana myös kv-viikoista puhuttaessa.
Uudet jur®istiystävät Pohjoismaista ovat
opiskeluaikojen arvokasta antia, jota muistellaan lämmöllä raskaiden opintojen ja työn
tiimellyksessä.
Syksyisin terveisin,
Kirsi Huotari
Varapuheenjohtaja
PS. Talousvaliokunta kokoontuu 29.10.
klo 14:00 alkaen. Tuolloin keskustelemme
enemmän säätiön tilasta sekä tarkastelemme Artiklan taloudellista tilannetta kevään
voitokkaiden valmennuskurssien sekä oman
kv-viikkomme jälkeen.
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Koska säätiön säännöt kulukorvauksille eivät varmaankaan ole kaikille tutut, niin
tässä olennaisimmat otteet tukisäätiön säännöistä.

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPISKELIJOIDEN TUKISÄÄTIÖN
MATKAKULUKORVAUSJÄRJESTELMÄ ARTIKLA RY:n MYÖNTÄMILLE
VAPAAPAIKOILLE
1 § Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiö maksaa hallituksen tekemän päätöksen mukaan matkakorvauksia vapaapaikoille osallistuneille.
2 § Vapaapaikka myönnetään hakijalle, joka saa Artikla ry:n hallituksen tekemän päätöksen myötä oikeuden osallistua ilmaiseksi Suomen Lakimiesliiton ja Edilex Pro:n
seminaareihin. Vapaapaikalle lähtijä päätetään hakijan hakemuksen perusteella.
3 § Seminaareihin osallistuville korvataan enintään yhteensä 80 € / kurssi.
4 § Korvattavien meno- ja / tai paluumatkojen kurssille on tapahduttava seitsemän (7)
vuorokauden sisällä joko matkan lähtöpäivästä tai kurssin alkamispäivästä laskettuna.
5 § Kulukorvauksia maksetaan ainoastaan kaukoliikenteen osalta, joka kattaa juna-,
bussi- sekä lentoliikenteen. Hakijalle ei korvata paikallisliikennettä eikä taksia.
6 § Hakemuksesta on käytävä ilmi, että matkaliput on käytetty kurssilla osallistumiseen. Kulukorvauksen hyväksymisen ehtona on, että alkuperäiset matkakuitit ovat
liitettynä hakemukseen. Hakemuksesta on käytävä ilmi myös henkilötiedot, matkustusajankohdat ja tilitiedot.
7 § Meno- ja/ tai paluumatkan on oltava yhtäjaksoinen. Matkan katketessa korvataan
katkeamispaikan ja kurssipaikkakunnan välinen matka.
8 § Oman auton käyttö korvataan vain perustelluista syistä. Korvaussumma on 0,20
euroa/kilometri. Tukisäätiön hallituksella on oikeus evätä auton käytöstä aiheutuneiden kulujen korvaaminen hakijalta.
9 § Kulukorvaushakemus tehdään valmiille hakemuskaavakkeelle, joka löytyy Artikla
ry:n kotisivuilta. Hakemus toimitetaan Artikla ry:n toimistolle, tukisäätiön puheenjohtajalle eli Artikla ry:n varapuheenjohtajalle osoitettuna.
10 § Tukisäätiön hallituksella on oikeus pyytää hakijalta tarvittaessa lisätietoja ja
evätä korvaushakemus, jos väärinkäytöksiä ilmenee.
11 § Kulukorvaushakemus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa kurssista.
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LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPISKELIJOIDEN TUKISÄÄTIÖN
MATKAKULUKORVAUSJÄRJESTELMÄ KV-VIIKOILLE
1 § Lapin yliopiston oikeustieteen oppilaiden tukisäätiö maksaa hallituksen tekemän
päätöksen mukaan matkakorvauksia Pohjoismaiden kansainvälisiä viikkoja (jatkossa
kv-viikkoja) käynneille.
2 § Kulukorvauksen saamiseksi on kv-viikolle osallistuneen toimitettava kulukorvaushakemus säätiön hallitukselle. Hakemuksessa on oltava alkuperäiset matkaliput,
henkilötiedot, matkustusajankohta sekä tilinumero. Hakemuksesta on käytävä ilmi,
että matkaliput on käytetty nimenomaan kv-viikolle osallistumiseen.
3 § Kotimaan kv-viikkojen osalta meno-paluu korvaukset ovat seuraavanlaiset:
Osanottajia 1, enintään 70 euroa.
Osanottajia 2 tai enemmän, enintään 100 euroa.
Yhdensuuntaisesta matkasta korvataan enintään puolet täydestä korvauksesta.
4 § Peruskorvaus enintään:
Osallistujia 1
Ruotsi 150 euroa
Norja, Tanska ja Islanti 175 euroa
Osallistujia 2 tai useampi
Ruotsi 185 euroa
Norja, Tanska ja Islanti 210 euroa
Yhdensuuntaisesta matkasta korvataan enintään puolet täydestä korvauksesta.
5 § Korvauksia maksetaan 100 % matkustuskuluista kuitteja vastaan edellä mainittujen kattosummien puitteissa ja jaetaan osallistujien mukaan, elleivät kv-viikolle
osallistuneet ole muuta sopineet.
6 § Korvattavien meno- ja / tai paluumatkojen kv-viikolle on tapahduttava kahdentoista (12) vuorokauden sisällä joko matkan lähtöpäivästä tai kv-viikon alkamispäivästä laskettuna.
7 § Kulukorvauksia maksetaan ainoastaan kaukoliikenteen osalta, joka kattaa juna-,
bussi-, laiva- ja lentoliikenteen. Hakijalle ei korvata paikallisliikennettä, oman auton
käyttöä eikä taksia.
8 § Säätiö korvaa ainoastaan koko kv-viikolle osallistumisen, ei Helgeniä eli puolikasta kv-viikkoa.
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9 § Kulukorvaushakemus tehdään valmiille hakemuskaavakkeelle, joka löytyy Artikla
ry:n kotisivuilta. Hakemus toimitetaan Artikla ry:n toimistolle, tukisäätiön puheenjohtajalle eli Artikla ry:n varapuheenjohtajalle osoitettuna.
10 § Tukisäätiön hallituksella on oikeus pyytää hakijalta tarvittaessa lisätietoja ja
evätä korvaushakemus, jos väärinkäytöksiä ilmenee.
11 § Kulukorvaushakemus on toimitettava Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiön hallitukselle vuoden kuluessa matkalle lähtemispäivämäärästä.

KANNANOTTO KOSKIEN KIRJASTON KIRJAVARANTOA
Artiklalta pyydettiin kannanottoa Lapin yliopiston kirjaston kirjavarannosta oppikirjallisuuden osalta. Tämä liittyy yliopistomme laatutyöhön, jonka kohteeksi myös oikeustieteen alan kirjavaranto on saatettu. Tulokset raportoidaan tiedekuntaneuvostolle keskusteltavaksi ja jatkotoimenpiteitä tarkoittavan päätöksenteon kohteeksi.
Toukokuun aikana keräsimme tiedot tenttikirjallisuudesta, teosten saatavuudesta kirjastostamme sekä tenttikierroksille osallistuneiden määrästä. Tiettyjen opintojaksojen,
lähinnä täydentävien ja syventävien opintojen osalta, kirjallisuuden määrä näyttää
kohtuullisen riittävältä johtuen siitä, että tentin suorittajia yhdellä tenttikierroksella on
keskimäärin alle kymmenen ja teoksia kuitenkin löytyy muutama kappale.
Pakollisten opintojen osalta on taas suuriakin puutteita. Tämän on varmasti suurin osa
teistä huomannut ilman ko. selvitystäkin. Samalla tenttikierroksella suorittajia on usein
keskimäärin viisikymmentä ja luentojen lähellä pidettävällä tenttikierroksella jopa yli
sata. Juuri pakollisten opintojen osalta olisi tärkeää, että tentin suorittamiseen olisi
mahdollisimman hyvät edellytykset. Toivottavasti tähän ongelmaan puututaan ja tilanne korjautuisi parempaan suuntaan.
Lisätietoja saat KOPO-vastaavalta
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kopo-palsta

Hallitusohjelman mukainen yliopistolain
uudistaminen on tällä hetkellä keskeinen
koulutuspoliittinen puheenaihe. Opetusministeriössä valmisteltu luonnos on lausuntokierroksella sidosryhmillä ja lausunnot
tulee antaa 15.10. mennessä. Myös Lapin
yliopisto on valmistellut lausunnon, ja sen
tekemiseen opiskelijatkin ovat päässet vaikuttamaan. Laki viimeistellään tämän syksyn aikana ja lakiesitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle alkuvuonna 2009. Tavoite
lain voimaantuloajankohdaksi on 1.8.2009.
Uudistuksen tavoitteena on suomalaisten yliopistojen toimintaedellytysten saattaminen samalle tasolle modernien eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen
kanssa. Yliopistoja ei kehitetä enää osana
valtionhallintoa vaan yliopistojen opetuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
edistämisen näkökulmasta. Tarkoituksena
on lisätä yliopistojen autonomiaa ja tehdä
niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä, joko julkisoikeudellisia yhteisöjä tai yksityisoikeudellisia säätiöitä.

Oikeushenkilöllisyyden
seurauksena
muun muassa yliopiston henkilöstön virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi. Tämä
oikeushenkilöllisyys mahdollistaa yliopistojen itsenäisen henkilöstöpolitiikan
harjoittamisen. Oikeushenkilöllisyys tuo
yliopistoille täyden taloudellisen vastuun
ja hallitusten kokoonpano muutetaan strategisen johtovastuun mukaiseksi. Hallituksissa ovat edelleen edustettuina yliopistoyhteisön jäsenet kolmikannan mukaisesti,
mutta näiden lisäksi yliopistokollegio nimeää vähintään puolet hallituksen jäsenistä
yliopistoyhteisöön kuulumattomista henkilöistä. Suuren uudistuksen kokee myös
yliopistojen rahoitusjärjestelmä. Päävastuu
rahoituksesta säilyy edelleen valtiolla, mutta
uudistuksen jälkeen yliopistoilla on mahdollisuus hankkia lisärahoitusta lahjoituksilla,
pääomatuloilla ja liiketoiminnalla.
Lakiuudistus lisää yliopistojen erilaistumista, erikoistumista ja profiloitumista sekä
yliopistojen välistä kilpailua. Parhaimmillaan yliopistot vahvistuvat. Opiskelijoiden
edustus hallinnossa säilyy. Ylioppilaskuntien asema säilyy. Opiskelijoiden asemaan
ei ainakaan välittömästi tule heikennyksiä,
mikä on tärkeää. Myös opiskelun maksuttomuus säilyy tutkinto-opiskelijoiden osalta.
Yksi uudistuksen uhkista koskee eriarvoistumista. Riittääkö rahaa muillekin kuin teknisille ja kaupallisille aloille?
Lisää tietoa aiheesta löytyy opetusministeriön internetsivuilta.
Kirjoituksessa on käytetty pohdintoja, joita nousi esille KOPO-tapaamisessa 9.9. Kiitos kaikille mukana olleille opiskelijoille!
Leena Tolonen
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Kuukauden näkemys
Ajankohtaista miesoikeutta
Viime keväänä mediassa käytiin paljon keskustelua naistutkimuksesta: Onko se kvasitiedettä? Mitä naistutkijat oikein ajavat takaa? Tämän kirjoituksen tarkoituksena
ei ole heittää lisää vettä myllyyn, vaan ainoastaan herättää keskustelua suomalaisten miesten sorrosta, kuten Tulva-lehden ihastuttavan riemastuttava päätoimittaja
Anne Moilanen kehotti miesasialiikettä tekemään (Tulva 2/2008).
Lukiessani siviilioikeuden tentteihin huomasin isyyslaissa ja kahdessa muussa laissa
vakavia miesten oikeuksia vanhempina loukkaavia säädöksiä. Lainsäätäjä on kummasti omaksunut asenteen, että äidillä on yksin oikeus päättää odotettavan lapsen kohtalosta ja syntyneen lapsen perheoikeudellisesta asemasta. Huoleni kohdistuu seuraaviin
seikkoihin:
•

Odottavien naisten subjektiivinen aborttioikeus
Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970: lain 1 §:n mukaan raskaus voidaan keskeyttää naisen pyynnöstä, kun hänen elämänolot huomioon ottaen lapsi olisi hänelle huomattava rasitus. Lain 7 §:n mukaan odotettavan lapsen isälle on varattava
mahdollisuus esittää käsityksensä asiasta. Käytännössä laki siis antaa äidille yksin
vallan päättää lapsen abortoimisesta, vaikka isä vastustaisi tätä.

•

Isän oikeus ja velvollisuus isyyteen
Laki oikeusgeneettisistä isyystutkimuksista 378/2005: lain 12 §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä näytteen isyystutkimusta varten otettavaksi vastoin miehen tahtoa ja poliisi on velvollinen antamaan virka-apua näytteen ottamista varten. Isyyslaki 700/1975: lain 4 luvun mukaan, alle 15-vuotiaan lapsen äiti voi ajaa lapsen
nimissä kannetta isyyden vahvistamiseksi. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten äideillä on siis oikeus saada lapsen todellisen isän isyys vahvistetuksi tuomiolla. Isyyslain 2, 16 a ja 22 §:n mukaan biologisella isällä taas ei ole mahdollisuutta
saada isyyttään vahvistettua lapseen, joka on syntynet naiselle, joka on avioliitossa
toisen miehen kanssa (äpärälapset ja ns. perheen suoja -periaate). Eli miehet siis
voidaan velvoittaa isyyteen, mutta heillä ei ole kaikissa tilanteissa oikeutta siihen.

•

Isän velvollisuus maksaa elatusapua
Yksinhuoltajaäiti voi ajaa lapsen nimissä kannetta isää vastaan, jossa hän vaatii isää
suorittamaan kuukausittaista elatusapua (Laki lapsen elatuksesta 704/1975, 4 ja 5 §.
Tämä oikeus on tosin myös yksinhuoltajaisillä).
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Edellä luetelluista pykälistä yhdessä elämänkokemuksen kera voimme päätellä seuraavaa: Subjektiivisen aborttioikeuden takia miehet eivät voi vaikuttaa siihen, tuleeko
heistä isiä. Tämä on ongelmallista niin toivottujen lapsien kuin vahingonlaukaustenkin
kohdalla. Pariskunnan tehtyä yhteisen päätöksen perheenlisäyksestä, nainen voi yhä
yksin muuttaa mieltään. Ei-toivottujen raskauksien kohdalla, mies ei voi vaikuttaa siihen tuleeko hänestä isä, mutta hänet voidaan pakottaa isyyden mukana tuomiin velvollisuuksiin: vahvistetun lapsen perintöoikeus ja elatusavun maksuvelvollisuus. Toiseen
avioliittoon syntyneiden äpärälasten kohdalla taas lapsen tosiasiallisesti siittäneellä
miehellä ei ole mahdollisuuksia päästä osallistumaan oman lapsensa elämään ja kasvatukseen millään tavalla.
Oikeusjärjestelmämme miehiä sortavat valinnat kummastuttavat minua. Vaikka laki
lähteekin lapsen oikeudesta vanhempiinsa, niin olisi myös suotavaa, että isillä on jonkinlaisia oikeuksia siittämiinsä lapsiin. Edellä lueteltujen vääryyksien korjaaminen
voisi kannustaa miehiä aktiivisempaan isyyteen ja lisätä vastuullista vanhemmuutta,
joka on ehdottoman tärkeää lapsen kehityksen turvaamisen kannalta!
Jorma Teräs
Miesoikeuden assistentti
(erityisesti isyysoikeus)

Erittäin sekalaisia huomioita alkusyksyltä
“Hän on seksikäs nainen! H-hän on seeksikääs naainen!”
“PANISIN!”
“Ei ole kylmää, jos ei ole jäässä!”

Erään oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen puheenjohtaja yritti polttaa DAS
Eeron siinä kuitenkaan onnistumatta. Tekovälineenä toiminut kahvinkeittin oli
kyllä kuulemma palanut pohjastaan puhki
oltuaan päällä yhden viikonlopun ajan.

Extracurricular Legal English
What’s the difference between a lawyer and a gigolo?
A gigolo only screws one person at a time.
Why do they bury lawyers twelve feet deep?
Because deep down, they are really good guys.
12

Fuksikapteeni kertoo
Lukuvuoden 2008 Alkutaival
Tämän lukuvuoden ensimmäisinä viikkoina on ollut mielettömän hauskaa toimia hallituksessa, fuksikapteenina ja vielä
tuutorina. Olen saanut seurata aitiopaikalta uusien fuksien sisäänmarssia. Tästä
suuresta joukosta löytyy niin puheliasta,
huumorimiestä, kaljaan menevää, hissukkaa, bilehilettä, vierestä tarkkailijaa kuin
myös poissaolollaan loistavaa tyyppiä.
Elokuun viimeisenä lauantaina pidettiin varaslähtöbileet Toipparilla. Sinne saapui joukko hieman hukassa olevia
uusia oikeustieteen opiskelijoita. Osalta
lähti heti luontevasti luistamaan nykypäivälle tärkeä “small talk” uusien opiskelijatovereidensa kanssa, jotkut istuivat
tiukasti tuoleillaan miettien, että uskaltaisivatkohan avata keskustelua ja muutamat

taas seurailivat illan kulkua pullonsa läpi.
Mitä pidemmälle ilta ehti sitä vaikeampi
oli kuulla alaoven summerin ääntä iloiselta puheen sorinalta. (Pahoitteluni jos joku
jäi oven taakse. Minua voi tulla rankaisemaan siitä.) Puolen yön aikaan matka jatkui Tivoliin, josta jokaisella on varmaankin omat muistikuvansa, jos on...
Syyskuu aloitettiin perinteisillä koko
yliopiston avajaisbileillä. Oikkareiden etkot järjestettiin hämyisessä Legendassa,
jonne saapui suuri joukko uusia sekä vanhoja artiklalaisia juhlistamaan lukuvuoden
alkua. Vaikutti siltä, että osa oli aloitellut
kunnolla jo ennen virallisia etkoja...
Legendassa hyviin tapoihin kuuluu tietysti juoda, mutta myös laulaa karaokea.
Vanhempien tieteenharjoittajien näytettyä
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mallia, miten mikrofoniin oikein rääytään,
fuksitkin uskaltautuivat lavalle ja vieläpä
suoriutuen siitä kunnialla. (Näistä fukseista voisi varmasti perustaa meille oman
bändinkin!) Muiden osalta reitti kulki tupakan, vessan ja baaritiskin kautta takaisin omiin tuttuihin ja turvallisiin pöytiinsä. Legandasta ei ainakaan voida valittaa
tanssilattiaa kulutettaneen liikaa. Tämä
taisi sitten korjaantua Tivolissa, missä useaan fuksiin törmäsi tanssilattian puolella
huolimatta siitä, että musiikista vastasi
flanellipaitainen räppäri. Mitä v****a?!
Juuri kun oli päästy toipumaan maanantaista, olikin vuorossa baarikierros, jolla
käytiin tutustumassa Rovaniemen keskustan (jotkut kävivät hieman kauempa-
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nakin) anniskelutarjontaan. Monen fuksin
yllätykseksi baareja on Rovaniemellä paljon. Muutamat ryhmistä olivat fiksumpia:
he kävivät yhdessä syömässä, tutustuivat
toisiinsa rauhassa, kiersivät parhaimmat
paikat ja näin välttyivät seuraavan päivän
ololta, jota potivat niiden ryhmien jäsenet,
jotka olivat lähteneet tutustumaan niin
moneen baarin kuin mahdollista.
Ensimmäisen luennoiltaan ja viihdepuoleltaan rankan viikon päättivät perinteiset grillibileet. Bussilastillinen porukkaa vietti illan mökillä syöden, juoden,
saunoen ja pitäen hauskaa. Jotkut taisivat
järkyttyä siitä, että saunaan voivat mennä
tytöt ja pojat yhdessä, toisille yhteissauna
taas oli itsestäänselvyys.

Näissäkin bileissä sattui ja tapahtui.
Saunan lämmöstä muutamat lähtivät uhmaamaan uimakieltoa, mutta luudanvarsi
taisi pysäyttää ainakin ensimmäisen yrityksen. Myös neiti Z:aa oli lähdettävä viemään omaan sänkyynsä selviämään kesken juhlien, sillä hän uhkasi painovoiman
lakia jo hieman itselleen vaarallisesti.
Jotta kaikki oppisivat toisistaan jotain,
pidettiin esittelykierros. Sen aikana paljastui mm. kuka tyttö on jätkiä äijempi
ja kuka osaa antaa porolle tyydytyksen...
Valitettavasti sekin selvisi, mitä kiltin alta
löytyy ja ketkä ovat seksikkäitä ja pantavia naisia joukostamme.
Vajaa viikko kului ja vuorossa oli syksyn kohokohta: fuksiaiset. Ryhmät olivat
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keksineet itsellensä teemat ja panostaneet
hienosti pukeutumiseen, lahjontaan ja
ryhmähengen luomiseen. Saimme nähdä
kreikkalaisia, supersankareita, tuomareita, mummoja, agentteja, poroja, pappeja,
kätilöitä ja ruotsalaisia. Kaikilla näytti
olevan hauskaa ja suurin osa suoriutui rasteista hyvillä pisteillä. Fukseista alkoikin
pikkuhiljaa löytyä artistimaisia piirteitä...
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Kaikki eivät tainneet kuitenkaan selvitä
baariin asti ja jotkut eivät sitten seuraavina päivinä päässeet ylös sängystäkään
flunssan tai krapulan takia.
Ansaitun tauon jälkeen väki saapui
inspehtoori-iltaan pelkkä kysymysmerkki
otsalla ja pullot kädessä. Ei ollut muuta
kuin arvauksia ja suuria oletuksia, ketkä
ovatkaan tämän vuoden fuksiaisten finalisteja ja ketkä voittavat baarikierroksen.
Se selvisi heti sen jälkeen, kun yksi ryhmä oli virallisesti julistettu fukseiksi, sillä
heiltä oli jäänyt vala vannomatta fuksiaisissa.
Baarikierroksen voittajaksi selvisi
ryhmä Supersankarit ja finaalissa ottivat
mittaa toisistaan tuomarit ja ruotsalaiset.
Näistä kahdesta voiton veivät muutamalla kulauksella ruotsalaiset. Nakuilulla ja
viinirypäleiden syömisellä lattialta saattoi myös olla osuutta ykkössijaan. Voitto
meni mielestäni oikeaan osoitteeseen, sillä tästä ryhmästä on löytynyt kyllä sitä hy-

Niin kuin jo sanoin, erilaisia ihmisiä löytyy paljon tästä joukosta. Toisista
"Yksi fuksi lähti paikalta
saamme enemmän irti heti, kun taas toisambulanssilla ja toinen
ten valloittava persoona selviää vasta ajan
puolitajuttomana taksilla."
myötä. Muistakaa siis kaikki tulla mukaan
tapahtumiin, jotta kaikki voivat löytää
teistä jokaisesta sen mahtavan henkilön,
vää henkeä. Ottakaa muutkin esimerkkiä! jota ilman opiskeluaika ei olisi läheskään
Niin ja olihan siellä illassa meidän inspeh- niin hauskaa. Kaverit ja vapaa-aika tulevat erittäin tärkeäksi vastapainoksi luketoorimmekin...
Lokakuun juhlakauden käynnistivät miselle, joten niitä kannattaa myös olla,
Pohjolan pidot. Nelikymmenpäinen jouk- ettei pääkoppa hajoa.
ko saapui sitsailemaan: hienot vaatteet,
ruokaa, juomaa, laulua ja naurua. Näihin Toivotanpa siis teille kaikille hyvää vuositseihin sisältyi kyllä muutakin; Yksi den jatkoa ja näkyillään!
fuksi lähti paikalta ambulanssilla ja toinen
puolitajuttomana taksilla. Eipä oltu ennen Riina Yletyinen
nähty tällaista, mutta kerta se on ensim- Fuksikapteeni
mäinenkin. Kaikilla näytti olevan hauskaa
ja vihdoinkin alkoi tuntua siltä, että porukka alkaa tuntea toisiaan hyvin ja päästä P.S. Jos joku juhla tai asia jäi mainitsemathiukan paremmin sisään oikiksen maail- ta, niin oletettavasti allekirjoittaneella ei
ole siitä muistikuvaa.
maan.
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fuksiaiset fuksin silmin
Ensimmäisen viikon bileputken päätteeksi oli kirjattu ohjelmaan perinteiset fuksiaiset. Fuksiaisten tarkoituksenahan on
tutustua toisiin fukseihin ryypätä, parantaa yhteishenkeä juoda ja pitää hauskaa
itsensä kustannuksella nolata itsensä julkisesti. Rasteille oli keksitty vanhempien
opiskelijoiden toimesta hippasta ja muuta piirileikkiä. Hyvällä maulla ja kierolla
huumorintajulla keksityt rastit aiheuttivat
hilpeyttä, tosin alkupään rastit olivat huomattavasti tylsempiä kuin myöhemmin
illalla suoritetut... Ehkä tämä johtui rastinpitäjistä, jotka fuksien tavoin näyttivät
rentoutuvan hiljalleen illan myötä.
Rasteilla nähtyä ja tehtyä: uintia, konttaamista, koskettelua, ilmaista boolia,
riisuutumista sekä maantiejuna-ajelua. Ilmainen Turkubooli jäi varmasti jokaisen
mieleen huolimatta juoman alkoholitto-
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muudesta, huhun mukaan kun herkkuun
oli kerätty aineksia lähinnä kaupan etikkaja pilaantunut-maito-osastolta. Santsia olisi kuulemma saanut, mutta sitä ei kukaan
heikotukseltaan halunnut. Uintiboolirastin
vetäjille erityismaininta ihonmyötäisistä
asuista sekä asianmukaisesta kunnosta.
Illan pääosassahan olimme tosiaan me
fuksit. Jokaiselle tuutoriryhmälle oli valittu teema, joista värikkäin oli varmasti
fuksiaisten voittaja, sinikeltainen Ruotsinedustusjoukkue. Muita nähtyjä teemoja
olivat mm. jätesäkkiosaston nunnat ja tuomarit, teurastajat sekä rattopojat- ja tytöt.

"...mikäli tunnelmaa voitaisiin mitata alkometrillä, olisi
jokainen puhaltanut mittariin
vähintään 2,6 promillea."
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Teemalla oli muukin tarkoitus kuin aiheuttaa hilpeyttä vastaantulijoissa, sillä rasteilla mitattiin suorituskyvyn ohella myös
asennetta, jota kaikkien ryhmien osalta
löytyi iltapäivästä aamuyöhön ja saatille
asti. Ylipäätään fuksiaisten tunnelmaa on
vaikea siirtää paperille, mutta mikäli tunnelmaa voitaisiin mitata alkometrillä, olisi jokainen puhaltanut mittariin vähintään
2,6 promillea.
Rasteilla ansaitut (ja lahjotut) pisteet
laskettiin yhteen ja viikon päästä oli ohjelmassa inspehtoori-ilta, jossa Artiklan
suojelija Mirva Lohiniva-Kerkelä esittäytyi. Iltamassa käytiin myös fuksiaisten
viimeinen koitos. Akateemisen puolitoistatuntisen jälkeen ohjelma päästiin vihdoin aloittamaan sekä mittaamaan vuoden
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fuksijoukkue finaalirastilla. Tälle rastille
pääsi vain kaksi parhaiten pärjännyttä:
Ruotsin pojat ja tytöt sekä tuomarijoukkue. Tasaisen kilvan voittajaksi selvisi
lopulta ansaitusti Ruotsin edustusnelikko.
Onnea voittajille! (Ohimennen voisi mainita, että tässäkin tapahtumassa nautittiin
Turkuboolia - tosin vain sen ryhmän osalta, joka onnistui välttämään koko fuksikasterastin.)
Jutun kirjoittaja ei ota mitään vastuuta
virheellisistä tiedoista, sillä totta puhuen
hän ei muista juuri mitään koko fuksiaisista. Onnistunut ilta siis.
Samanlaista menoa jatkossakin toivoo:
-Teemies
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Int.sekin katsaus
Aloitetaan tärkeimmällä: Int.sek. on elossa! Kyllä, tätä kirjoittaessa olen hyvissä
voimissa ja lähdössä Osloon edustamaan
Artiklaa. Noin kahden viikon päässä oleva
oma viikko kolkuttaa takaraivossa ja stressi tykkää kiusata välillä. Järjestelyt ovat
kuitenkin hyvällä mallilla, ja voin rauhassa heilua seuraavat viisi päivää Norjan
maalla. Olen tyytyväinen kv-toimikunnan
suureen kokoon; tällä joukolla saamme
tehtyä viikostamme unohtumattoman!
Vuoden hauskinta viikkoa ei yksinkertaisesti voi missata ja toivon muidenkin ottavan innolla osaa mökkikeikalle, Artiklan
synttäreihin ym. ym… Nähdään viikolla!
Uppsala 24.–28.9.2008
Viikolla 39 järjestettiin syksyn ensimmäinen kv-viikko Uppsalassa, jossa myös
pidettiin joka vuotinen Nordiska Sekretariatetin int.sek-kokous. Lyhyesti kerrattuna kaikki kv-viikkoja järjestävät ainejärjestöt kuuluvat Sekretariatetiin, joissa
järjestöjen edustajina toimivat intsekit eli
ulkoasiainvastaavat. Sekretariatet päättää
vuosittain mm. kv-viikkojen ajankohdista,
yleisistä käytännöistä ja valitsee itselleen
presidentin.
Uppsalan kokous kesti huimat 6,5 h ja
lopputuloksena kaikki olivat varsin tyytyväisiä. Suurin ongelmakohta on pitkään
ollut Ruotsin viikot. Heillä sponsorit ymmärtävät huonosti kv-viikkojen ”vapaata
meininkiä” ja ovat kovistelleet ainejärjestöjä viikkojen tuomasta huonosta maineesta. Esimerkiksi se, että vuosijuhlissa
kv-vieraat pitävät meteliä, on tuottanut
erityisiä ongelmia. Suomessa on käytän22

nössä pääsääntö, että hyvissä vuosijuhlissa
meno on lujaa. Tietenkin puheiden aikana
tulee olla hiljaa, mutta muuten äänekäs
hauskanpito on ennemmin suotavaa.
Mitään suuria muutoksia Nordiska
Sekretariatetin sääntöihin ei tehty, vaan
todettiin että kukin ainejärjestö saa järjestää haluamansa tyylisen viikon. Näin sen
pitääkin olla. Esimerkiksi Uppsalassa oli
tiukka linja, että päivisin ei tarjottu alkoholia. Tästä ilmoitettiin etukäteen, eikä se
ollut ongelma, koska kaikki paikalle halunneet sen tiesivät. Niille, jotka haluavat
rauhallisempaa menoa, uskallan suosittella Ruotsin viikkoja.
Uudeksi Sekretariatetin presidentiksi
valittiin Lexin nykyinen int.sek. Anne Oksala ja perustettiin varapresidentin virka,
johon valituksi tuli Kööpenhaminan Jon
Toivo Hansen. Presidentin tehtävänä on
mm. pitää yhteyttä ainejärjestöjen välillä,
puuttua mahdollisiin ongelmiin ja kiertää
niin moni viikko kuin mahdollista. Olen

erittäin tyytyväinen uusiin valintoihin ja
uskon, että Sekretariatet on hyvissä käsissä.
Lisäksi kokouksessa tehtiin paljon
pieniä sääntömuutoksia, joista en sen tarkemmin kirjoita. Sekretariatetin säännöistä kiinnostuneet voivat kysellä tarkempia tietoja minulta. Kokouksen päätyttyä
hauskanpito oli valmis alkamaan!

Loppuviihdykettä
Lopun aluksi haluan edelleen toitottaa,
että lähtekää hyvät ihmiset kv-viikoille!
Voin sanoa, että opiskeluaikani hauskimmat kokemukset kumpuavat sieltä. Artiklan nettisivuilta löytyy tarkempaa tietoa
viikoista ja vastaan enemmän kuin mielellään kaikkiin kyselyihin!

Oman rakkaan viikon ollessa lähellä ja paineiden ollessa kovat järjestää ”kovin ikinä,
missä, koskaan viikko”, laitan lainauksia muutamista 1990-luvulla Artiklassa järjestetyistä viikoista, joista silloiset int.sekit ovat kirjoittaneet loppuyhteenvedon. Voitte
huomata, että ajat ovat muuttuneet… Ainakin toivon näin!

”Sitsiä edeltänyt kiertoajelu meni suoraan sanoen päin helvettiä suureksi osaksi allekirjoittaneen syystä. Minun olisi pitänyt laatia kunnon
selostus siitä, missä ollaan ja minne mennään”
”Yllätykset ovat tietysti ihan mukavia, mutta ei ihmisten yllättämistä saa
ottaa ainoaksi tavoitteeksi. Olisi ollut kiva tietää, että paluumatkalla on
jonkinlainen ruokailu. Nyt kaikki olivat juuri syöneitä ja ihan täynnä”
”Kisan juontajalle kysymys siitä, onko aivan korrektia todeta vieraille
päin naamaa, että te ette pääse mukaan, jos mä niin päätän.”
”Metsäkeikalla suurin ongelma oli ohjelman puute. Ei pitäisi olla niin,
että lyödään hernekeittolautanen kouraan ja sanotaan: odottakaa noin
10 h, että jotain tapahtuu”
”Aamu oli katastrofi. Ei ruokaa, kylmä ja kyyti myöhässä. Se oli jotain
sellaista mitä en olisi uskonut todeksi”

Nähdään viikolla!
Anssi Suominen
Int.sek.
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marsalkkojen tervehdys
Akateeminen perinne vol. 294.501
– VUOSIJUHLAT
Rakkaan
ainejärjestömme
Artiklan
29:nnet vuosijuhlat hönkii tulemaan sarvikuonon voimalla viikolla 43, oman kvviikkomme päätteeksi. Juhlat vietetään
Sky Hotel Ounasvaaralla 25.10. puheiden, loistavan ruoan sekä juoman parissa.
Sky:n juhlasali on vuosien varrella tullut
monille vuosijuhlavierailijoille tutuksi ja
juhlat ovat perinteisesti kuuluneet vuoden
kohokohtiin. Henkilökunta myös tuntee
kaikki perinteisimmät metkut mitä juopuva juhlakansa voi illan aikana mahdollisesti harjoittaa, joten kannattaa olla luova
keksiessään juhlamarsalkoille jäynää.
Vuosijuhlat ovat hieno ja tärkeä perinne ainejärjestön toiminnassa. Nämä ovat
nimittäin juurikin ne juhlat, joissa herrasmiehet pukeutuvat frakkeihin ja naiset iltapukuihin akateemisten kunniamerkkien
koristaessa rintapielusta. Ohjelmassa on
siis, kuten mainittu, puheita ja neljän ruokalajin illallinen. Ilta alkaa cocktailtilaisuudella, jonka jälkeen varsinainen juhla
alkaa salin puolella. Illan päätteeksi bussi
kuljettaa jurridisen juhlaväen Toipparille
jatkamaan iltaa ja niin edelleen sunnuntaiaamuna akateemiselle silliaamiaiselle
paikkaan X.
No mitäs juhlissa sitten tehdään, paitsi
siemaillaan sivistyneesti viiniä ja hymyillään maireasti avecille? LAULETAAN JA
TANSSITAAN, RAIRAI! Olennainen osa
vuosijuhlia on sitsit, totta kai! Mitä olisi
akateeminen juhla ilman rumia juoma24

lauluja ja nyrkin iskemistä pöydän kantta
vasten niin, että ikkunat helisee ja Ounasvaaran pöllöt tippuu puista?! Lisäksi illan
musiikkipuolesta vastaa vuosijuhlabändi,
joka on tänä vuonna Rovaniemeläinen bilebändi Break.
Jos jano yllättää, ei hätää, olemme kehittäneet siihen ratkaisun: BAARITISKI.
Sen lisäksi juhlavarusteisiin kuuluu usein
myös taskumatti. Tiettyä häveliäisyyttä on
kuitenkin syytä noudattaa taskumatin esittelyssä.
Juhlien henkeen kuuluu hyväntuulinen
höpsöttely. Tyhjänpäiväinen ja kovaääninen rellominen sekä naamailu on kuitenkin syytä säästää jonnekin muualle.
Kunhan muistamme käytöstavat, säilyy
juhlien tunnelma loistavana koko illan –
vaikka pikkuruinen nousuhumala pääsisikin yllättämään! :P

Juuri Sinä, joka pitelet Digestaa pikku
kätösissäsi juuri nyt, olet erittäin tervetullut viettämään Artiklan XXIX vuosijuhlia!
Tule mukaan yksin taikka avecin kanssa,
tehdään juhlista yhdessä mieleenpainuvat
ja ikimuistamattomat! :D
Reetta Nurminen ja Janne Junttila
Vuosijuhlamarsalkat
(Ohessa hieman tunnelmakuvia viime
vuoden vuosijuhlilta...)
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Kokeiltua
Viirinkankaan korkeakoulu: Punapippuri

Lukuvuoden kiireinen alku on mennyt hiljalleen ohitse ja suurimmat fuksitapahtumat
on koluttu. Nyt on ollut hieman aikaa pysähtyä mietiskelemään, mitä sitä tulee opiskeltua seuraavat vuodet? Olen koettanut fuksijuhlissa selvittää, mikä on oikeustieteen
opiskelun status ja syvin olemus? Mitä oikeus on ja toteutuuko se? Olen ollut tässä suhteessa hieman pettynyt tiedekuntamme vanhempien opiskelijoiden ja opettajien ulosantiin. Niinpä päätin suunnata räntäsateisena torstaina kulkuni Rantavitikan janoisten
keitaaseen – Punapippuriin. Tehtävänäni oli kysyä oppeja todellisen elämäntietämyksen ammattilaisilta. Ehkäpä saisin heiltä hieman perspektiiviä siihen, millainen matka
minulla on edessäni oikeustieteen viitoittamalla tiellä!
Kello kahden jälkeen torstaipäivällä Punapippurissa oli väkeä jo ihan mukavasti. Baaritiskille joutui miltei jonottamaan. Tuopillisen maisteltuani uskaltauduin aloittamaan
oppineiden haastattelun. Aluksi tiedustelin, sanooko Artikla ry väelle mitään. Ei sanonut. Heti perään kysyin, onko käsite artisti heille tuttu. Muuan nainen sanoi olevansa
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itse artisti. Hän kävikin näytiksi laulamassa oikein kauniin iskelmän karaokessa. Kysyin, mitä mieltä asiakaskunta oli yliopisto-opiskelusta yleensä. Sain kuulla, että yliopistosta valmistutaan korkeintaan Siwan kassalle. Siinäpä loistava tulevaisuus!
Baaritiskillä haastateltavieni kiinnostus heräsi opintojani kohtaan, ja he tiedustelivat,
mitä oikein opiskelen. Kerroin aloittaneeni opinnot oikeustieteellisessä. Kysyin, ovatko
”oikkarit” tuttuja heille ennestään. Eivät kuulemma olleet. Eräs viisaampi kantapeikko
tiesi kuitenkin sanoa, että sadan oikeustieteilijän joukosta tulee korkeintaan yksi hyvä
juristi.
Tämän jälkeen keskustelu eteni varsin jouhevasti jo työelämään päässeisiin oikeusoppineisiin. Erityisesti syyttäjän rooli herätti arvon kommentaattoreissa pelonsekaista
kunnioitusta. Eräs nuorempi asiakas kertoi tarinan elävästä elämästä, missä hän oli
ollut syytetyn penkillä ja saanut puolustusasianajajakseen ”tolkuttoman epäpätevän,
vastavalmistuneen pojanklopin”. Kyseinen asiakas tuumasi myös, että olisi itse puolustanut itseään paremmin käräjillä kuin ”se änkyttävä finninaama”. Yleisesti ottaen juristit ja asianajajat tuomittiin tekopyhiksi ihmisiksi, jotka väittävät välittävänsä asioista ja
asiakkaistaan, mutta todellisuudessa eivät välitä paskaakaan.
Kysyin myös, toteutuuko oikeus Suomessa. Vastaus oli erinomaisen selvä: ”Ei toteudu.” Kuulemma syyttäjät ja tuomarit muodostavat sisäpiirin, johon tavallisella kansalaisella (syytetyllä) ei ole mitään asiaa. Suomea tituleerattiin myös kyttävaltioksi, jossa
on ihmisellä paha olla.
Yllättävää kyllä, opin myös käytöstapoja reissullani. Eräs asiakas paheksui sitä, etten
ollut esittäytynyt puhutellessani heitä. Kerrottuani nimeni hän valisti minua esittäytymisen tärkeydestä. On kuulemma kohteliasta esittäytyä, kun puhuttaa vanhempia miehiä. Onneksi hän leppyi pian ja halusikin ystävällisesti tarjota minulle viinaksia. Aito
Punapippurin tequila vetää vertoja jopa Roschierin höpö höpö samppakaljoille. Juomia
maistellessani tiedustelinkin vielä, millainen arvon tovereiden mielestä sitten on hyvä
oikeusoppinut? Eräs asiakkaista luonnehti varsin osuvasti: “Kansainvälinen kansanmies. Järjen ihminen.”
Kaiken kaikkiaan tämä oli opettavainen reissu. Vinkkinä kaikille fukseille ja miksei
vanhemmille opiskelijoillekin: jos alkaa suhteellisuudentaju kadota tämän kaiken glamourin keskellä, niin suosittelen ehdottomasti päivävisiittiä Punapippuriin!
Joonas Nevakivi
Pub Punapippuri
Os. Viirinkankaantie 9
Avoinna: ma-to, su 09-24, pe-la 09-02
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Oikeuskäytäntöä
Virkamiehen käyttäytyminen ja hyvän hallinnon vaatimus poliisin toiminnassa
Kantelijoiden mukaan poliisipäällikkö oli kieltäytynyt keskustelemasta heidän kanssaan ja kehottanut heitä hakeutumaan lääkärin hoitoon. Poliisipäällikkö myönsi neuvoneensa kantelijoita kääntymään lääkärin puoleen. Menettelyään poliisipäällikkö perusteli viittaamalla poliisilaissa säädettyyn poliisin neuvontavelvollisuuteen.
Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisipäällikön huomiota virkamieheltä asiakaspalvelutilanteessa odotettavaan asianmukaiseen käyttäytymiseen. Apulaisoikeuskansleri
lausui, että asiayhteydessään tällainen neuvominen saatetaan kokea – mahdollisesta
hyvästä tarkoituksesta huolimatta – hyvinkin loukkaavana. Menettelyä oli pidettävä
– huomioon ottaen tilanteen missä kehotus annettiin – myös poliisitoiminnassa edellytettävän hienotunteisuusperiaatteen kannalta arveluttavana.
Apulaisoikeuskansleri totesi kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa, että virkamiehen tulisi asiakaspalvelussa lähtökohtaisesti pidättäytyä lausumasta asiakkaalle arviota
tämän terveydentilasta. Asiayhteydessä tämä saatetaan kokea, mahdollisesta hyvästä
tarkoituksesta huolimatta, hyvinkin loukkaavana. (651/1/05)
Potilasta on kohdeltava asiallisesti ja huomaavaisesti
Kantelija oli käynyt gynekologin vastaanotolla. Gynekologi oli sanonut potilasta tutkiessaan mm, että ”samanlaista läskiä se on kummallakin puolella”. Kantelija oli kokenut
gynekologin käytöksen sopimattomana, loukkaavana ja halventavana. Gynekologi kertoo lääninhallitukselle antamassaan selvityksessä, että hänen ei ollut tarkoitus loukata
kantelijaa. Lääkärin mukaan hän ei osannut lukea tilannetta oikein, vaan oli suhtautunut potilaaseen liian tuttavallisesti.
Lääninhallitus toteaa, että potilaiden kohtelun tulee olla asiallista ja huomaavaista. Potilaan kanssa käydyissä keskusteluissa tulee välttää kielenkäyttöä, jonka potilas voi
kokea loukkaavana. Lääninhallitus kiinnitti gynekologin huomiota hänen vastaisen toimintansa varalle potilaan kohtelun asianmukaisuuteen.
Dnro LSLH-2005-7302/So-38
16-11-2006
(Otteet: Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006
Lyhennelmiä terveydenhuollon kantelupäätöksistä – Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus ja läänihallitukset 2006)
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OLISIKO AIKA TESTATA PELISILMÄÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?
Kun haluat laajentaa pelikenttääsi työelämän puolelle, tarvitset hyvän ja kannustavan
valmentajan, jolta saat parhaat eväät tulevaisuuden urallesi. Hanki arvokasta käytännön
työkokemusta mutkattomassa ja kansainvälisessä työympäristössämme ja suosituissa
harjoitteluohjelmissamme:
• nuoremmat harjoittelijat
• oikeusinformaatikkoharjoittelijat
• vanhemmat harjoittelijat
Lisätietoja harjoitteluohjelmistamme saat osoitteessa www.castren.fi/trainees.
Liity joukkoomme!

www.castren.fi

Through what kind of spectacles
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and interlocutor during the HS Thesis Programme.
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access to our library and database, in addition to
which you will get a nice and inspiring working area.
You will be one of us and you can take part for
instance in the HS Academy lectures and the activities of Avocados, our activities club, as well as the
office parties.

HS Thesis Programme will last for approximately
3 months and it is intended for students, both in Finland and abroad, who are at the thesis stage of their
studies. The programmes usually start in January and
September. We do, however, accept applications on a
continuous basis.

HOW TO APPLY
We would like you to specify the topic of your thesis
in your application. It is possible to refi ne the topic
together with us once you have been accepted into
the programme. Please e-mail your application with
any necessary attachments (CV, student register
extract and relevant certificates) to hsrecruitment@
hannessnellman.com. For further information on the
programme, please contact Hannaliina Suma
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