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Pääkirjoitus
Heikki Forss, Digestan päätoimittaja

Kaarnaveneet bittiaallokossa
Koko yhteiskuntaa vavah-

Tällä hetkellä on vaikea arvioida, minkälaisten oikeustapaus-

dutteleva digitalisoituminen
ja verkkoyhteiskunnan kehitys luo entistä mielenkiintoisimpia heijastusvaikutuksia
myös juridiikan puolelle. Helsingin sanomat uutisoi tänä
syksynä tapauksesta, jossa
ammattipokerinpelaajan tietokoneeseen asennettu haittaohjelma olisi mahdollistanut huijareiden nähdä tämän
kortit kesken peliä, mikä olisi voinut johtaa huomattavaan ansionmenetykseen.

ten ääreltä tulevaisuuden lakimies saattaa vielä itsensä löytää.
Online-pelien kasvava suosio ja kehitys saattaa vielä tuoda
juristin pöydälle nettipelissä tehdyn ”oikean” pahoinpitelyn
-ellei jopa murhan. Ja millaista menestystä voisi povata virtuaaliselle asianajotoimistolle, joka ratkoo pelimaailmassa syntyneitä kiistoja ja jossa maksuna käytetään pelimaailman valuuttaa? Vaikka tuonnempana käsiteltävät virtuaalivaluutat,
kuten bitcoin, vielä hakevat paikkaansa talousjärjestelmässä
ja lainsäädännössä, on kutkuttavaa ajatella millaisen keinotteluarsenaalin ne tarjoavat nopeita kurssivaihteluita kärkkyville helpon rahan kalastelijoille.

Virtuaalimaailmoissa seikkailevien kuluttajien oikeusturva

ei ole kuitenkaan jäänyt tuuliajolle bittien valtameressä. Klassisena esimerkkinä tapaus, missä suositun verkkopeli World
of Warcraft -pelihahmon arvoksi määritettiin 4000 euroa. Arvonmäärityksessä käytettiin peliasiantuntijan arviota, joka
perustui siihen, paljonko maksaisi palkata kiinalainen pelaamaan peliä puolestaan ja kehittämään pelihahmoa sille tasolle,
jolla se oli sillä hetkellä kun se varastettiin asianomistajalta.
Syyttäjä nosti syytteen luvattomasta käytöstä ja vahingonteosta. Asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa mutta asia päättyi
sovintoon, kun syytetty lupasi korvata vahingon. Vaikka tapaus on vanha (2009), nostaa se mielenkiintoisia kysymyksiä
siitä mitä on vielä edessä.

Myrskyt virtuaalimeressä keikuttavat rajusti myös perinteis-

tä printtimediaa, eikä Digesta ole poikkeus. Lehden taloudelliseen kehitykseen on kiinnitetty erityisen tarkkaan huomiota
ja vuoden kääntyessä loppua kohti ovat näkymät kaamoksen
laskeutumisesta huolimatta kohtuullisen siedettävällä tasolla.

J O S S I N U S S A O N J O TA K I N P O I K K E U K S E L L I S TA ,
S A ATAT L U O DA U R A N P O I K K E U K S E L L I S E S S A T O I M I S TO S S A .

Tahdon lämpimästi kiittää kaikkia lehden tekemiseen ja

rahoittamiseen osallistuneita, sekä erityisesti taittaja Heidi
Pöysää, joka kesti kärsivällisesti myös päätoimittajan kulmikkaampia luonteenpiirteitä. Vakiopalstojen suuri määrä saattoi
vuoden alussa herättää myös epäilyksiä siitä, miten helppoa
niiden ylläpitäminen koko vuoden ajan tulisi olemaan, mutta onneksi kaikki saatiin hinattua maaliviivan yli. Siitä suuret
kiitokset erittäin tunnolliselle avustajajoukolle.

VA R M A A N J O A RVA AT, M I L L A I S I A H E N K I LÖ I TÄ H A E M M E .
R E K RY TO I M M E V U O D E S SA 5 0 O P I N TOJ E N SA E R I VA I H E I S SA
O L E VA A O P I S K E L I JA A . J O S S I N U L L A O N Ä LYÄ , A LT T I U T TA JA
S O S I A A L I S I A TA I TOJA , K L I K K A A W W W. C AST R E N . F I . J O K A I N E N
H A K E M U S K ÄS I T E L L Ä Ä N . J O N OT U S O N M A K S U TO N .

Moni varmaan muistaa myös tapauksen, jossa Habbo-hotel-

lista varastettiin huonekaluja 4000 euron arvosta. Vielä vähän
aikaa sitten tällaista virtuaaliomaisuutta saatettiin pitää olemattomana. Asian voisi silti suhteuttaa siihen, että esimerkiksi kirjailijat Cervantes ja Shakespeare kirjoittivat tuotantonsa
maailmassa, jossa ei ollut juuri minkäänlaisia tekijänoikeuksia ja herrat saivat myös kärsiä nahoissaan tämän oikeussuojan puutteen.

”Myrskyt virtuaalimeressä
keikuttavat rajusti myös
perinteistä printtimediaa,
eikä Digesta ole poikkeus. ”
TA H TO & TA J U
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ration and Development’s view, more
states perceive this new financial instrument as commodity.

The Electronic
Payment Paradigm–
between trust and criminality

Individuals have evolved from very rudimental barter transaction to digital modern currencies. Great innovative achievements might, besides great evolutionary effects, have the potential of being misused for antisocial purposes.
TEXT: Vlad Roman ILLUSTRATION: Heikki Forss

Introduction
The recent years came with an alternative to the legal tender regime as we used
to know it. By giving primacy to an innovative pattern, private companies have
6
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constructed an electronic monetary system which comes to compete with the
traditional one; so far, there are more
than one hundred undertakings (Bitcoin, Litecoin, Namecoin etc.) that pro-

vide this service; however, the system
started growing in popularity ever since
2009 and tends to identify itself with the
worldwide biggest market player which
is Bitcoin.

The most important difference
between real currencies and virtual ‘currencies’ is that the last are not publicly
administrated as the classical financial
policies are replaced by a mathematical
formula that is used to guarantee the
system’s functionality. However, even
though virtual currencies are being generated in digital format they are not the
same with e-money as they are created
without being backed by conventional,
fiat money.
Lato sensu, digital currencies can
take several models: centralized, where
all transactions take place through an
intermediary and decentralized, ‘where the network distributes transactions
between nodes of a network’, the case of
Bitcoin and Litecoin.
Decentralized virtual currencies became more and more popular because of
the advantages they bring. It is for sure
that consumers will always seek cheap,
fast and easy money transfers, all qualities developed by the digital currencies’
networks. Being able to avoid both, the
‘unfriendly’ banking transfer fees and
the limited schedule, all of this backed
by the possibility of easy value carriage

(e.g. memory stick, hard drive) increases
for the new products.
In the same time, the fact that users
are anonymous represents a safety net
for the ones involved in transactions;
this is the situation in matters involving account freeze as the secrecy prevents individuals from having their account values seized by third parties. The
same thing can be said about identity
theft, crime which has lately been the
preoccupation of the European Commission due to its growing character. In this
second case, the absence of identification makes a possible theft lack object as
no personal data is being shared while
transacting.
Controversial nature
The novel technological approach implemented in the creation and use of the
new types of digital money generated several views when assessing on its legal
nature. It can be seen that consensus has
been reached when differentiating virtual currencies from real money; also, the
lack of coherence when it comes to the
actual nature seems to disappear as, in
the Organization for Economic Co-ope-

(No) Regulatory framework
Within the European Union the main
piece of legislation dealing with the digital equivalent of cash is the ‘E-money
Directive’, which has been enacted in
2009, time when the nowadays big virtual currency networks were just initiating
their activity. The fact that modern virtual currencies evade the e-money Directive’s scope has a lot more implications
than the pure fact of not having to be
in line with ‘the prudential regime for
electronic money institutions’ (e.g. establishing, functioning). As there is a set
of interlinked secondary legislation acts
(i.e. Directives, Regulations) that use the
definitions from the 2009 Directive, this
makes modern virtual currencies avoid
the application of a broader regulatory
framework.
A first example is represented by the
Payment Service Directive, law stating
which category of organizations can administer payment services. Bitcoins and
other cryptocurrencies are not covered
by this piece of legislation either. As a result, the business conduct standards imposed by the European legislator do not
apply; for example, rules on how to allow
and execute transactions, parties’ rights
and obligations, transparency of data,
liability in case of illegal use, refunds or
the revocation of payment orders are
non-binding for this area of activity.
In the same time, consumers can not
prevail upon their standard European
Union rights as the main piece of legislation addressing such matters, namely
the ‘Consumer Protection’ Directive provides that any type of financial service is
excluded from its scope. This happens
due to the fact that provisions related
to their rights are found in the lex specialis (e.g. Payment Service Directive) that
governs this particular type of legal relationship but which, as mentioned before,
is not applicable in the case of modern
virtual currencies.
DIGESTA 4 : 2014
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Moving from consumer’s private interest
to the public one, the rather narrow definition of financial institutions which is
codified in the ‘Anti Money Laundering’
Directive and the fact that Regulation
on information on the payer accompanying transfer of funds makes reference to transfers made only ‘through payment service providers’ allows modern,
decentralized virtual currencies to escape the application of several financial
surveillance measures meant to protect
against money laundering and terrorist
financing.
As it can be seen, the way modern digital currencies networks function permits them to take benefit of the several loopholes that the actual legislation
has and function in a shadier, clandestine environment where authorities are
not present.
Dealing with the problems
1) Value loss One of the first problems
that might occur regards the high volatility of the digital coins. As they are generated by private financial systems that
have as main idea the distributed system of trust between the network participants, this is problematic due to the
fact that the network is based on simple
logic of supply and demand. Having this
as a premise, such schemes can be facile targets for all kind of manipulation
strategies.
2) Refund issues When it comes to
consumer protection, virtual currencies
evade the scope of both: lex generalis (i.e.
the Directive on Consumer Rights) and
lex specialis (i.e. the Payment Service Directive). With regard to this fact, the
refund rights provided by the second
directive are not enforceable in suits involving modern virtual currencies. Digital money undertakings (e.g. Bitocins,
Litecoins) deny any liability for consumer losses if funds are lost by negligent
transfer or stolen.
3) Theft Not having a proper refund
policy in the matter of unpermitted
transfer of funds from users’ accounts
is a big incentive for thieves. This way,
8
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once the money is transferred from the
initial place to another anonymous account, there is no way back except a voluntary return.
4) Taxes When it comes to trading and
financial instruments, legal certainty, in
general and foreseeability, in particular,
are very important principles due to the
fact that costs need to be anticipated in
an easy and transparent way.
However, this is not always the case
for modern digital currencies; as they
still have a controversial nature (e.g.
being categorized as commodities, stocks
or assets by different jurisdictions), the
taxation regime differ depending on the
applicable legislation (e.g. users will either pay payroll, property, income, capital
gains or profit taxes).
5) Public interest The fact that payments are clandestine protects against
any control (i.e. to detect, ask justifications and freeze assets) from public authorities over the users’ accounts and this
is a good way for corrupt politicians or other criminals to hide their illicit income.
The next steps
Even though bringing more discipline
and transparency into the system is very
desirable, the cost at which this might
occur can endanger the existence of the
system per se, fact that might cause other problems (i.e. innovation hindrance, consumer welfare injury and financial inclusion).
On the European level, legislative action will for sure take place on the short
run. As the anti-money laundering and
terrorist financing policies are internationally harmonized, it is more than legitimate to expect measures increasing
transactional transparency. Also, as the
Union institutions have a very cautious
approach on consumer protection, there will be measures taken to assure refund policies, enhanced security and legal certainty.
Conclusion
Legislators must keep pace with technological development and deliver the best

regulatory frameworks meant to sustain
progress and not hinder innovation. In
order to do so, they must first understand the system’s way of functioning, its
desirability for the society and the way
it can be protected from misusage. Once
this level of understanding and planning
is being reached, the premises for a solid
regulation are being established.
What makes the whole decentralized
virtual currency really cheap nowadays
is the fact that the functioning costs are
at a minimum level. Once all of the regulatory requirements from a recent licensing scheme proposed by the New York
Department of Financial Services will be
enforced (e.g. book keeping, maximum
transparency, surveillance, accountability etc.) the administrative and financial
burden might be too heavy for the system and prices for services might rise at
the detriment of the average consumer,
fact which will ‘chase away’ users.
It can be said that, at this point, the
perfect compromise would be transparency at very few costs as the system
would still conserve its benefits for consumers and, in the same time, fraudulent and penal abuses would be avoided.
One solution to reach such an outcome can be the usage of the e-identification method. This might be just one solution in order to reach the perfect balance
between the need to abolish anonymity regarding virtual currency businesses
and the imperative of keeping costs as
low as possible. D

Vlad Roman
ELSA STEP Research Trainee (August-October 2014) – Institute of Legal Informatics,
University of Lapland, Rovaniemi, Finland
Resume from original text edited by
Heikki Forss
Full text with references and bibliography
available at:
http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=b92afaff-bbc6-4908-9296-f0666a861960

Puheenjohtajan palsta
Tomi Tanskanen, Artiklan puheenjohtaja

Hei vaan Artistit!
Mahtava vuosi Artiklan pu-

Minun unelmani oli päästä oikeustieteelliseen ja pikku poi-

heenjohtajana alkaa olla lopuillaan. Haikein mielin,
mutta samalla myös ylpeänä muistelen vuotta, jonka
olen saanut viettää kaikkien
kanssa, jotka ovat tehneet
töitä jäsenistömme eteen.
Vuosi on tuonut tullessaan
eteen kaikkea maan ja taivaan väliltä. Onneksi tätä
työtä ei ole tarvinnut tehdä
yksin, vaan kaikki jotka ovat
antaneet oman panoksensa
Artiklan eteen, ovat kiitoksensa ansainneet. Isoin kiitos toiminnasta kuuluu koko
jäsenistölle, mutta haluan myös ennen kaikkea kiittää kaikkia
hallituslaisia ja toimihenkilöitä hienosta työstä, mitä he ovat
tehneet Artiklan eteen koko vuoden ajan.

kana unelmoin moottoripyörästä. Nämä unelmat olen saavuttanut. Mikäli saavuttaa tavoitteen, voi ja tuleekin asettaa
uusia unelmia ja päämääriä, jotta on aina jotain mitä tavoitella. Unelmat ovat elämää eteenpäin kuljettava voima, jonka
moottori on motivaatio.
Aina kun tuntuu vaikealta tehdä töitä oman unelmansa eteen,

kuvitelkaa tällöin hetken aikaa mielessänne, missä te haluatte
olla kymmenen vuoden päässä. Tuo mielikuva antaa voimaa,
motivaatiota tehdä töitä tuon unelman eteen. Oli kyseessä
mikä unelma tahansa, on se tavoittelemisen arvoinen, kunhan se on teidän oma unelmanne.
Unelmien tavoittelu vaatii rohkeutta. Sitä, että uskaltaa yrit-

tää. Yrittämiseen kuuluu epäonnistuminen ja pelko siitä. Mutta muistakaa, että rohkeus ei ole pelon puutetta vaan tietoa
siitä, että jokin on pelkoa suurempaan. Rohkeat eivät elä ikuisesti, mutta pelkäävät ja pelokkaat eivät elä ollenkaan.
Elämä ei ole pelkästään unelmien saavuttamista, mutta niistä

Unelmat ovat elintärkeitä, koska ne kuljettavat elämää eteen-

päin. Mikä on se voima, joka saa meidät tavoittelemaan kuuta
taivaalta ja tekemään töitä sen eteen? Motivaatio on se polttoaine, minkä avulla pystymme saavuttamaan parhaamme. Mistä
motivaatio sitten tulee? Motivaation voi saavuttaa monellakin tapaa ja motivaatio on monesti yksilöllistä, mutta ei sen
välttämättä tarvitse olla. Motivaationa voivat toimia ystävät,
perhe tai muu yhteisö jossa elämme. Motivaatio voi syntyä
toisten ihmisten kautta tai se voi syntyä itselle asetetun päämäärän kautta, joka on aina vain pidemmällä ja pidemmällä.

saa paljon voimaa ja ne ajavat eteenpäin vaikeinakin hetkinä!
Muistakaa tukea ja motivoida toisianne niin unelmien saavuttamisessa, kuin jokapäiväisessä elämässäkin!
Meidän jäsenemme, kaikki te Artistit olette yhteisöllisyyden

perikuva. Yhteisöllisyys kumpuaa meistä jokaisesta ja sen tulee
säilyä Artiklalaisten tunnusmerkkinä myös jatkossa. Pitäkää
huolta ja tukekaa toisianne matkallanne kohti tulevaa työelämää ja muistakaa unelmoida!

Meillä jokaisella on omat unelmat, päämäärämme, joita kohti

pyrimme ja se saa meidät motivoitumaan siihen mitä teemme. Tuon tavoitteen eteen joudumme tekemään kovasti töitä,
mutta kun pitää aina mielessä päämäärän, sen unelman mitä
tavoittelee, motivaatio pysyy yllä ja pääsemme aina vain lähemmäksi tuota unelmaa.

”Unelmien tavoittelu vaatii
rohkeutta. ”
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Verojalanjälki osana
yhteiskuntavastuuraportointia
TEKSTI: Camilla Kylander, Associate, Asianajotoimisto Borenius Oy

Yrityksen vastuullisella toiminnalla voidaan tarkoittaa kaikkea pakottavan sääntelyn noudattamisesta hyväntekeväisyyden harjoittamiseen. Usein
yhteiskuntavastuulla viitataan kuitenkin ympäristöön, luonnonvaroihin sekä
esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Yritysten sidosryhmien tuodessa esille uusia, yhteiskuntavastuuseen liittyviä aihealueita, on
luontevaa, että myös yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvän raportoinnin
sekä raportointivelvoitteiden määrä kasvaa. Yhteiskuntavastuuraportoinnin yhtenä uusimpana tulokkaana on verojalanjäljen raportointi. Monet yritykset
ovat myös tänä vuonna halunneet raportoida verojalanjäljestään, ja raportoinnin
suosio kasvaa kovaa vauhtia.
Mikä verojalanjälki on?
Verojalanjälki kertoo, kuinka paljon verotuloa ja veroluonteisia maksuja yritys
on toiminnallaan kerryttänyt yhteiskunnalle. Tuloverojen lisäksi yritys voi raportoida esimerkiksi maksamansa varainsiirtoverot, tullit, kiinteistöverot,
pankkiverot, tonnistoverot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. Yritykset voivat myös raportoida tilittämänsä välilliset verot kuten arvonlisäverot,

10
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valmisteverot, lähdeverot ja ennakonpidätykset. Veromäärien julkistamisen
ohella yritys voi verojalanjäljen raportoinnissaan kertoa verostrategiastaan ja
verosuunnittelunsa tavoitteista.
Verojalanjäljen raportointi on tällä
hetkellä hyvin pitkälle vapaaehtoista.
Yrityksillä on lakisääteinen (tai IFRS-perusteinen) velvollisuus raportoida tilikauden verotettavaan tuloon ja aikaisempiin tilikausiin perustuvat tuloverot
sekä tilanteesta riippuen myös liitetietoja ja laskennallisia veroja. Valtio-omisteisilla yrityksillä on lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen
velvollisuus raportoida yhteiskuntavastuuasioistaan. Tätä laajempi verotietoja
koskeva raportointi on toistaiseksi vapaaehtoista, joten yritykset voivat olla
toteuttamatta tai toteuttaa veroraportointinsa haluamallaan tavalla.
EU-tason sääntelykehys tulee mitä
luultavimmin lähivuosina kehittymään
veroraportoinnin osalta. Voimassa oleva
EU-tason sääntely on lähinnä toimialakohtaista. Vuonna 2013 annetun uuden
tilinpäätösdirektiivin mukaan sellaisten
suurten yritysten ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, jotka toimivat kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta,

on vuosittain julkaistava kertomus maksuista, jotka on suoritettu hallituksille
niissä maissa, joissa kyseiset yritykset
toimivat. Säännökset on saatettava jäsenvaltioissa voimaan 20.7.2015 mennessä. Vuonna 2013 annetun luottolaitoksia koskevan direktiivin mukaan
jäsenvaltioiden on lisäksi 1.1.2015 alkaen vaadittava, että luottolaitokset
ilmoittavat tilikauteen kohdistuvien
tuloverojen yhteenlasketut määrät maakohtaisesti.
Tänä vuonna hyväksytyn EU:n tilinpäätösdirektiiviä koskevan muutoksen
myötä yritysten ei-taloudellisten tietojen raportointivelvollisuudet laajenevat
entisestään. Uusi sääntely koskee julkisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, kuten pörssiyhtiöitä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joilla on enemmän kuin
500 työntekijää. Uudet raportointivelvollisuudet koskevat esimerkiksi ympäristöä, työntekijöitä, ihmisoikeuksia
sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Sääntely tulee jäsenvaltioissa saattaa voimaan vuoteen 2016 mennessä ja
jäsenvaltioissa sääntöjä tullaan soveltamaan 1.1.2017 alkavana tilikautena
tai kalenterivuoden 2017 aikana. Uusi
ei-taloudellisen tiedon raportointia koskeva sääntely ei sisällä veroraportointiin

liittyviä velvoitteita, mutta komission
harkintavallassa on vuonna 2018 esittää
mahdollinen suurten yritysten maakohtaista veroraportointia koskeva lainsäädäntöehdotus.
Tavoitteena läpinäkyvyys
Valtion kannalta veroraportointi kytkeytyy veronkiertoon ja aggressiiviseen
verosuunnittelun estämiseen ja veropohjan turvaamiseen. Veronsaajan näkökulmasta on luonnollisesti toivottavaa,
että yritykset kertovat mahdollisimman
avoimesti verosuunnittelunsa tavoitteista ja verostrategiastaan, varsinkin jos
niillä on kansainvälistä toimintaa. Valtio tukee näin ollen ajatusta maakohtaisesta raportoinnista ja avoimuuden sekä
läpinäkyvyyden lisäämisestä yritysten
veroraportoinnissa.
Verojalanjälkiraporttien nopeasti
kasvava määrä osoittaa, että myös yritykset suhtautuvat positiivisesti verotietojen laajempaan esittämiseen. Raportoimalla verojalanjäljestään yritys
näyttää sidosryhmilleen, millä tavalla se
on osallistunut yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseen. Koska julkisuudessa
kiinnitetään paljon huomiota yritysten
verosuunnitteluun ja varsinkin kansainvälisiä toimia leimataan herkästi veron
kiertämiseksi, on ymmärrettävää, että
yritykset saattavat verojalanjäljestään
raportoimalla pyrkiä profiloitumaan hyviksi yrityskansalaisiksi. Verojalanjäljen
raportointi voi toisaalta olla myös yrityksen sisäisen toiminnan kannalta hyödyllistä. Veroasioita voidaan pyrkiä hallitsemaan entistä paremmin ottamalla
ne tasaisin aikavälein kokonaistarkasteluun. Raportointi helpottaa myös verostrategian laatimista ja tavoitteiden
asettamista verotuksen suhteen.
Vertailu ongelmallista
Yksi suurimmista verojalanjäljen raportointiin liittyvistä ongelmista koskee verojalanjälkien vertailukelpoisuutta. Eri
yhtiöiden verojalanjälkiluvut eivät ole

vertailukelpoisia, kun yhtiöt toteuttavat raportointinsa eri tavoin. Näin ollen
esimerkiksi sijoittajan on vaikea konkreettisesti hyödyntää veronjalanjälkeä.
Vertailua vaikeuttaa myös se, että yritysten toimintaympäristöt ja liiketoimintamallit voivat olla hyvin erilaisia. Lisäksi muun muassa aikaisempien vuosien
tappioiden vaikutus maksettavien verojen määrään asettaa vertailukelpoisten
tietojen esittämisen kannalta haasteita.
Voidakseen kunnolla arvioida veronjalanjälkiraportissa esitettyjä tietoja, lukijan tulisi periaatteessa tuntea sekä
yrityksen ja konsernin toiminta että
esimerkiksi verolainsäädäntö eri maissa.
Vertailukelpoisuutta voidaan parantaa lisäämällä verojalanjäljen raportointia koskevaa sääntelyä ja luomalla
raportoinnille standardit. Pakottavan
sääntelyn lisäämiseen tulee kuitenkin
suhtautua varovaisesti, koska sillä voi

olla myös negatiivisia vaikutuksia. Käytännössä kattavien tietojen kerääminen
ja esittäminen voi olla työlästä ja kallista, varsinkin jos tietoja joudutaan keräämään useista maista. Vapaaehtoisuutta
rajoitettaessa yritys menettää mahdollisuuden keskittyä oman toimintansa
kannalta olennaisimpien tietojen esittämiseen. Raportoinnin pysyessä vapaaehtoisena, yritys pystyy suhteuttamaan
raportointiin käytettävät resurssit siihen lisäarvoon, jonka arvioi raportoinnista saavansa. Vastapainona läpinäkyvyyden vaatimukselle on lisäksi aina
otettava huomioon laajaan veroraportointiin liittyvä liikesalaisuuksien paljastamisen riski. Kun veroraportointia
tarkastellaan nimenomaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta, voisi yhteenvetona todeta, että sääntelyä lisätessä tulisi olla selvää mitkä tiedot kertovat juuri
yrityksen vastuullisuudesta. D
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TEKSTI: Noora Puuronen KUVITUS: Heikki Forss

Goldman Sachs –
maailmantalouden
takapiru
Investointipankki Goldman Sachsilla on ollut
lusikka monessa sopassa.

obert Rubin, Henry Paulson, William C. Dudley,
Stephen Friedman, Neel
Kashkari. Näitä herroja
(ja monia muita) yhdistää kaksi asiaa: Goldman
Sachs ja Valkoinen talo. Robert Rubin,
joka työskenteli 26 vuotta yhdessä maailman suurimmista investointipankeista, Goldman Sachsissa, toimi myös Yhdysvaltojen valtionvarainministerinä Bill
Clintonin hallituksessa. Henry Paulson
kerkesi vaikuttaa sekä George Bushin
hallituksen valtionvarainministerinä,
että Goldman Sachsin toimitusjohtajana. Ei tarvitse kauan tietoa kaivella,
kunnes havaitsee eräänlaisen rahan ja
työntekijöiden muuttoliikkeen Goldman
Sachsilta Valkoiseen taloon. Myös toisenlainen muuttoliike on havaittavissa:
rahavirrat Yhdysvaltojen veronmaksajilta Goldman Sachsiin.
Moni lukijoista varmasti tietää, että
Goldman Sachsilla oli näppinsä pelissä
vuoden 2007 asuntomarkkinoiden lainakriisissä. Mutta se ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun Goldman
Sachs on hämärillä touhuillaan netonnut hävyttömän summan rahaa muiden jäädessä nuolemaan näppejään.
1990-luvulla Goldman Sachs toi lukuisia pieniä - ja ennen kaikkea tappiollisia
– Internet -yrityksiä pörssiin osakeantien avulla ja keinotteli yritysten markkina-arvon hurjaan nousuun. Ei aikaakaan kunnes tämä IT-kupla hajosi, eikä
kukaan ollut ottamassa näitä tavallisia
sinisilmäisiä sijoittajia vastaan heidän
mätkähtäessään maahan. Vuonna 2008
pankki siirtyi hyödykkeisiin - etupäässä
öljyyn, jonka hinnan se onnistui nostattamaan reilusti yli kaksinkertaiseksi siitä huolimatta, että öljyn tarjonta kasvoi
mutta kysyntä laski. Muiden hyödykkeiden hintojen nousun johdosta 100 miljoonaa ihmistä joutui nälänhätään kehitysmaissa.
Vuoden 2008 pankkikriisi
Asuntomarkkinoiden lainakriisin vuonna 2007 yhtenä syynä olivat pahamainei-

12
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set subprime -lainat. Yhdysvaltojen pankit myönsivät riskialttiita asuntoluottoja
hakijoille, jotka eivät ilmiselvästi olleet
kykeneviä maksamaan luottoja takaisin.
Asuntomarkkinoilla hinnat olivat jatkuvassa nousussa, mikä sokaisi tavalliset ihmiset, jotka halusivat rikkauksia
osalleen. Tämän jälkeen pankit niputtivat yksittäisiä asuntolainoja isoiksi paketeiksi, jotka päätyivät investointipankeille, jotka vuorostaan kokosivat niistä
uudenlaisia arvopapereita nimeltä Collateralized Debt Obligations. Näitä arvopapereita investointipankit myivät
loppusijoittajille, jotka olivat etupäässä vakuutusyhtiöitä, eläkerahastoja ja
pankkeja. Vuoden 2006 aikana CDO-arvopapereita myytiin 560 miljardin dollarin arvosta, eikä loppusijoittajilla ollut harmainta aavistustakaan siitä, mitä
nämä arvopaperit tosiasiassa sisälsivät.
Luonnollisesti Goldman Sachs oli pelissä mukana. Se hankki yrityksiltä kuten
AIG vakuutuksia, eräänlaisia johdannaisarvopapereita nimeltään credit default
swaps, suojaamaan näitä CDO-arvopapereita, joita se myi vuonna 2006 76,5
miljardin dollarin arvosta. CDS:t ovat
ikään kuin sijoitusten vakuutuksia, ja
näitä ostaessaan Goldman Sachs siis ennusti paskan pian osuvan tuulettimeen
- ja lujaa.
Asuntokuplan poksahdettua pankkia vastaan nostettiin lukuisia syytteitä, mutta se heitti vähän rahaa ongelman
suuntaan ja pääsi kuiville. Vuonna 2006
pankin työntekijöiden keskivertopalkka
oli 622 000 dollaria vuodessa.
Tämähän ei riittänyt Goldman Sachsille. Pankkien romahtaessa vuonna
2008 valtionvarainministeri ja goldmaniitti Henry Paulson asteli Yhdysvaltain
kongressin eteen ja antoi kuulua: hirveitä
tulee tapahtumaan, jollei 700 miljardin
euron pelastuspaketti nimeltä Troubled
Asset Relief Program päädy romahtaville pankeille. Goldman Sachs pian ilmoitti siirtyvänsä investointipankista liikepankiksi. Sattumalta juuri liikepankit
- ei investointipankit, pääsivät käsiksi tähän pakettiin, ja Goldman Sachs
sai pian osalleen 10 miljardia dollaria.

80 prosenttia Yhdysvaltojen kansasta
vastusti tätä pelastuspakettia, sillä kuka
muukaan siitä vastuun kantaa kuin veronmaksajat. Nyt siis päätettiin viedä
tuhkatkin pesästä. Pian tämän jälkeen
vuoden 2009 alussa pankki maksoi 4,7
miljardin dollarin arvosta bonuksia ja
muita kompensaatioita työntekijöilleen.
Mainittakoon vielä, että Paulsonin
myötävaikutuksella myös vakuutus- ja
rahoitusyhtiö AIG sai osalleen 85 miljardin dollarin pelastuspaketin, josta
13 miljardia dollaria päätyi Goldmanille AIG:n maksaessa velkansa takaisin.
Liikepankkeja jenkeissä valvoo Yhdysvaltain keskuspankki, jonka New Yorkin alueen keskuspankin johtokunnan
puheenjohtajana toimi tällöin Stephen
Friedman, jolla yllättäen oli vahvat kytkökset Goldmaniin. Vaikka Friedman oli
esteellinen ja hänen olisi tullut luopua
entisen pankin osakkeistaan, hän sai luvan jäädä ja hankkia 52 tuhatta kappaletta lisää osakkeita entiseltä pankiltaan.
Osallisuus Kreikan kriisissä
Helmikuussa vuonna 2010 The New York
Times kirjoitti siitä, miten Wall Streetin
suuret investointipankit kuten Goldman
Sachs ovat auttaneet Kreikkaa kätkemään miljardeja veloistaan, jotta Kreikka voisi liittyä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:un. Pankki haistoi Kreikan
epätoivon ja ennen kaikkea rahan rapakon takaa ja ei voinut jättää tilaisuutta
käyttämättä.
Maastrichtin sopimuksessa asetettiin
rajat valtioille, jotka toivoivat liittyä Euroopan rahaliittoon: julkinen velka saa
olla enintään 60 prosenttia ja valtion
budjetin alijäämä enintään kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Kreikka

”Nyt siis päätettiin
viedä tuhkatkin
pesästä. ”
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läpäisi tämän seulan, vaikka se ei ollut
lähelläkään määrättyjä rajoja. Goldman
auttoi Kreikan hallitusta lainaamaan
miljardeja ja naamioimaan nämä lainat
valuuttakaupoiksi. Huomattavia summia dollareissa ja jeneissä vaihdettiin
euroiksi ja takaisin, ja näissä vaihdoissa
käytettiin tekaistuja valuuttakursseja.
Kreikka ei ymmärtänyt näitä monimutkaisia sopimuksia ja järjestelyjä tehdessään, mihin se oikeastaan oli ryhtymässä. Tänä vuonna Kreikan julkinen velka
suhteessa bruttokansantuotteeseen on
175 prosenttia.
Palkkioksi pankki sai 300 miljoonaa
euroa; Aeolos-sopimuksen nojalla pankki sai Kreikan lentokenttien laskeutumismaksut vuoteen 2019 asti sekä valtion arpajaisten tulevat tuotot. Kaiken
kaikkiaan pankki nettosi 2,8 miljardin

euron hämärälainastaan Kreikalle 600
miljoonaa euroa. Vuonna 2009 pankki
palasi Kreikkaan tarjoamaan auttavaa
kättänsä, mutta Kreikka ymmärsi onnekseen tällä kertaa kieltäytyä.
Lobbaamalla ääni kuuluviin
Miten tämä on mahdollista? Lobbaamalla tietysti. Pankki käyttää hurjia summia
rahoja lobbaukseen niin Yhdysvalloissa kuin EU:ssa. Lobbaamalla se taas saa
vallankäyttäjät poistamaan sellaiset esteet kuten laki ja valvonta tieltään, jotta se voi tienata
yhä enemmän rahaa,
ja noidankehä on
valmis.
Goldman Sachs
on valloittanut Val-

koisen talon, joka vuorostaan on vapauttanut finanssialan ja pankit kaikesta sääntelystä. Pankkeja valvovat elimet
taas täyttyvät näiden suurten pankkien entisestä henkilöstöstä. Veikatkaapa
mikä investointipankki oli yksi Barack
Obaman suurimmista vaalirahoittajista?
Euroalueen keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi taas on goldmaniitti.
Kuulostaa älyttömältä, että yksi pankki
on saanut kaiken tämän aikaan ja ainakin melkein kokonaan lain puitteissa. D

Law school teaches you theory.
Now see it in action.

Asianajotoimisto
Miinala & Kaisanlahti Oy

We look for trainees who can thrive in a collaborative and team-based culture. For us,
‘maybe is not an answer’. Our approach is hands-on and practical. If you are resourceful,
focused and can think creatively, Krogerus promises to put your skills to work.
ASIANAJOTOIMISTO | HELSINKI | OULU | TURKU
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Legal wisdom. Practical advice.
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Artiklan XXXV vuosijuhlat
Vuonna 1979 perustettu Artikla ry on saanut tänä vuonna

viettää 35-vuotisjuhlavuottaan, joka huipentui lokakuun viimeisenä lauantaina, kun ainejärjestömme väki vietti Artiklan syntymäpäiviä vuosijuhlien muodossa. Tänä vuonna kolmisatapäinen juhlakansa kokoontui juhlimaan Santa Parkin
satumaisiin tiloihin, joka tarjosi seremonialle uniikit puitteet.
Kunniavieraiden ja opiskelijajäsenten lisäksi niin ainejärjestön alumnit, entiset puheenjohtajat kuin muutkin kutsuvieraat olivat päässeet runsain joukoin juhlistamaan 35-vuotiasta
Artiklaa. Myös Artiklan kansainväliselle viikolle osallistuneet
pohjoismaalaiset vieraat saapuivat paikalle nauttimaan lappilaisesta tunnelmasta, vaikka monen kasvoilla oli kestohymyn
lisäksi myös kestopuna ja raskaat silmäluomet.
Vuosijuhlien suunnittelusta ja juhlan kulusta vastasivat vuo-

sijuhlamarsalkat, Laura Aaltonen ja Julius Matilainen, jotka
olivat tehneet loistavaa työtä arvokkaan juhlatunnelman ja
onnistuneen illan eteen. Juhlien suunnittelu aloitettiin jo alkuvuodesta, jolloin tavoitteeksi otettiin luoda mieleenpainuvat
ja elämykselliset juhlat, jotka tarjoaisivat osallistujille pienen
maistiaisen Lapin taikaa ja tunnelmaa. Illan aikana juhlakansa saikin nauttia kurpitsakeittoa kuksista ja puolukkajuomia
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jääbaarista sekä hiljentyä kuuntelemaan saamelaisensemblen
esitystä. Neljän ruokalajin lomassa juhlijat kuulivat vaikuttavia puheita, jotka käsittelivät taitavasti ajankohtaisia aiheita. Juhlapuhujat olivat rakentaneet puheensa vapaus, veljeys
ja tasa-arvo -teeman ympärille, minkä kautta esiteltiin myös
Artiklan 35 vuotta kestänyttä kehityskulkua. Illan päättävänä ohjelmanumerona toimi hieman yllättäen professori Rauno
Korhosen tulkinta kappaleesta Hopeinen kuu, joka vastaanotti
raikuvat aplodit ja hurraahuutojen myrskyn.
Virallisen osuuden jälkeen lavalle nousi bändi, joka tarjoi-

li juhlakansalle tyylikkäitä klassikkokappaleita ja ikivihreitä
suosikkeja. Valssien ja vapaampien tanssimoovien jälkeen iltapuvut vaihtuivat cocktailmekkoihin ja napapiiri keskustan
jatkopaikkaan. Jatkoilta osa juhlijoista siirtyi kotiin keräämään
voimia seuraavan päivän sillistä varten ja kovakuntoisimmat
jatkoivat juhlahumussa suoraan sunnuntaihin. Kokonaisuudessaan juhlailta oli onnistunut ja ainakin allekirjoittaneelle jäi päällimmäisenä mieleen ainutlaatuiset artistitoverit ja
upea, 35-vuotias Artikla.
RIINA MÄKITALO, ARTIKLAN SIHTEERI
KUVAT: HEIKKI FORSS
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TEXT: Unnþór Jónsson
PHOTOS: Lari Ahonen and Heikki Forss

In the Arctic Red
Light District
Artikla nordic week was full of love, hot tubs and bruises.

When Taru asked me if I wanted to wri-

te an article about my experience during Artikla Nordic Week 2014 I almost
immediately said yes. Shortly after I
thought to myself “wait, do I remember
anything from the week?”. Then I scratched my ass and I realized I still had bruises on my ass from being spanked really
hard (like “Temptation of the Christ”-level hard) five times on my bare ass with
18
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an iron shovel during hyttetur. So yeah,
I remembered that at least.

& Dumber costume, alongside my good
friend, partner-in-crime and world class
asshole Davíð Ingi.

we do. If you haven’t been to a nordic
week I strongly urge to do it. It truly is
an unique oppurtunity; you get to travel the nordic countries, experience amazing things, visit law firms, check out other universities, party your ass off and
meet fascinating people who may end up
being your best friends, and in some cases: lovers! Take it from a guy who has
been hooked on this stuff for three years:
go to a nordic week - you won’t regret it
and you’ll never forget it.
So, Artikla Nordic Week. What a blast it
was! I don’t want to bore you with dayby-day recap of the activities so instead
I’ll highlight the best stuff. From the
hookers in the hot tub at the Red Light
District to the magical underground
bunker Artikla årsfest, I truly had the

I want to use this opportunity to do

But where are my manners - let me

introduce myself. My name is Unnþór,
I come from Iceland and I am international secretary emeritus of Orator. For
those of you who I didn’t get to personally meet might have seen me during Artikla årsfest as the guy in the blue Dumb

I am here to talk about the mind-blo-

wingly awesome Artikla Nordic Week,
but before I get into that I wanted to say
a few words about nordiska samarbetet.
It consists of 11 nordic law student assocations and the nordic weeks is what

time of my life. In no particular order,
here are some of my experience and memories from Artikla: I made love to a life
size sex doll while drunk on Jallu; drank
from a gin fountain at sillis and then
played the game “cock or balls” in the
hot tub; danced naked at the hyttetur
for multiple hours; sang finnish karaoke
songs at a biker bar; met the real Santa
and his twin brother: sexy Santa; did a
no-pants-never-have-I-ever at the eftersillis and finally, got drunk as fuck at the
BEST ÅRSFEST EVER where I danced my
ass off dressed as Harry from Dumb &
Dumber. Besides all that, I had a good
time with old nordic friends (you know
who you are) and made some new ones
while I was at it. To me, that’s the best
part of nordic weeks.

“Wait, do I remember anything from
the week?”

some shout-outs. First off, a shout-out
to the wonderful int.sek. Taru Ahonen for
arranging this kick-ass week, you did a
fantastic job! Shout-out to all the Artikla people who helped with the week,
you are the unsung heroes of the nordic
week. Shout-out to newly elected Lex int.

sek. Milla Männistö, thank you for the
black eye and know that the next time
we wrestle you’re going down. Shout-out
to my hosts Kasper and Leikas, you kept
the party going and the Kossu flowing
all the way to the end. Shout-out to my
brah Jaakko Laitinen, sorry for what we
did to you when you passed out (you kinda deserved it). Shout-out to my homeboy and honorary Icelander Nicklas Svento, við sjáumst í sumar. And last but not
least, shout-out to my insane party-girl
Sanna Koljonen, you are my hero.
To conclude this, I will leave you with

the philosophy of the hit ‘90s song “Loaded” by the Scottish rock band Primal
Scream:
Just what is it that you want to do?
We wanna be free
We wanna be free to do
what we wanna do
And we wanna get loaded
And we wanna have a good time
That’s what we’re gonna do
We’re gonna have a good time
We’re gonna have a party
DIGESTA 4 : 2014
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Uusi C-sarja (vasemmalla, alkaen 40.705 €) tuo huikeita teknisiä ratkaisuja ja yläluokan tyyliä keskiluokkaan. Kuten iso CLS aikanaan, loi sähäkkä
CLA (alkaen 33.796 €) viime vuonna oikeastaan uuden autoluokan, mutta on saanut jo seuraa Audi A3 Sedanista.

tuttaa erehdyttävästi isoa, monien maailman parhaaksi autoksi tituleeraamaa
S-sarjaa.

riaalivalinnoissa. Kaikki on muutenkin
viety C:ssä pidemmälle, ja siitä löytyvätkin Mercedeksen uusimmat, huippumalleista tutut ratkaisut. CLA:kaan
ei ole hullumpi, sillä panssarivaunumaisen tunnelman antavat matalat ikkunat
yhdessä massiivisen kojetaulun kanssa
luovat sporttisen ilmapiirin. Tilat edessä ovat molemmissa kunnossa, mutta
oloja takana ei varsinkaan CLA:ssa voi
kehua. C-sarja onkin pykälää isompana taka- ja tavaratilojen osalta selkeästi
kaksikosta parempi. C:n vahvuudet tulevat vastaan hintalapussa, joka on vertailukelpoisissa yksilöissä monta tonnia
komeampi. Kumman tahansa hinnan saa
toki lisävarustein pumpattua hävyttömiin lukemiin, mutta rahalla saakin sitten touchpadin ja head-up-displayn kaltaisia herkkuja.

2 § Varustelusta, sisätiloista ja
kustannuksista
C-sarja on periaatteessa luokkaa isompi,
ja tämä näkyy eniten ohjaamon mate-

3 § Ajo-ominaisuuksista ja
suorituskyvystä
Kummatkin ovat todella mainioita autoja ajaa, ja tarjoavat uusimmat ajoavus-

Nuoren juristin linjakkaat
tähtikeulat
Isojen Mersujen pikkuveljet C 180 A ja CLA 180 A
parivertailussa.
TEKSTI JA KUVAT: Aleksi Hyyryläinen, Artisti ja automies

1 § Testin tarkoitus
Mercedes-Benzin pappamainen imago
ja taksitolppatyyli ovat autoilun historiaa: nyt malliston ulkomuotoa muovataan veistosmaiseksi. Sisällä tavaramerkiksi ovat muodostumassa erillinen,
tablettia muistuttava kelluva värinäyttö sekä hauskat pyöreät ilmasuuttimet.
20
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Keskikoista neliovista Meseä hakeva artisti päätyy kiperään tilanteeseen: valitako etuvetoinen, nuorekas ja räväkkä
CLA vai astetta hillitympi, ylellinen ja
perinteisesti takaa repivä C-sarja? Näistä ensimmäinen matkii koko neliovisten coupéiden genren luonutta Mersun
CLS-sarjaa, ja uusi C puolestaan muis-

tinjärjestelmät suoritusta helpottamaan.
Mersu ei ole koskaan tavoitellut samaa
sporttisuutta kuin BMW, mutta varsinkin CLA innostaa kunnon kanttailuun.
C:n mukavuus taas on ensiluokkaista.
Perinteisistä Mersuista tuttu laiskasti
palauttava ohjaus on onneksi heivattu
tällä kertaa myös takavetopelistä. Kumpikin vertailuauto käyttää 180 A -merkittyä voimalinjaa, jonka takaa löytyy
nykytyyliin 1,6-litraista turboteknologiaa. Samasta merkinnästä huolimatta
moottoreita on jatkettu erilaisilla 7-pykäläisillä automaateilla: C:ssä on momentinmuunnin- ja CLA:ssa kaksoiskytkinloota. Merkintä hämää myös
tehoissa, sillä C:ssä kone hönkii 156 heppaa eli 34 verrokkiaan enemmän. CLA:n
alempi paino kompensoi tehoeroa, ja
molempien autojen modernit turboneloset ovatkin sulavien automaattien rytmittämänä tehokkaita ja taloudellisia.
4 § Tuomiolauselma
Puristien mielestä valinta on selvä: Mer-

su vetää takaa tai korkeintaan joka nurkasta. Myös monet järkisyyt, kuten paremmat tilat ja yleinen pätevyys autona
puhuvat C:n puolesta. Kuitenkin myös
hinta kohoaa ominaisuuksien mukana.
Edullisempi CLA erottuu astetta härskimmän ulkomuotonsa puolesta paremmin joukosta ja on etuvetoisena tuoreille
mersumiehille ja -naisille luontevampi.
Jos talouspuoli ei ratkaise, ja eihän se
juristeilla ratkaisekaan, niin kannattaa
seurata sydäntä: kumpikin tarjoaa tyyliä ja laatua, eikä huonoa vaihtoehtoa
ole. Takavedon tuoma elegantti, sopivasti yliohjaava käytös sekä isokenkäisten osakkaiden (ja Cheekin) suosiman
S-sarjan tyylin onnistunut jäljittely veisivät kuitenkin minut C-sarjan ratin taa.
Se on paitsi vertailun suvereeni voittaja,
myös luokkansa paras auto – isoveljensä
tavoin. CLA:kin saa sympatiani ja sopii
varmasti eritoten tyylitietoisille lakinaisille, sillä heidän vaakakupissaan takavedon tuoma ”miehinen jatke” ei paina
niin merkittävästi.
DIGESTA 4 : 2014
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Edariterveisiä

Varapuheenjohtajan palsta

Julius Matilainen, Artiklan edaattori

Sauli Konttajärvi, Artiklan varapuheenjohtaja

Joulunodotusta ja
henkilövalintoja
Loppuvuosi vuosijuhlien

jälkeen (Haluan vielä kiittää
kaikkia osallistuneita ikimuistoisesta illasta.) on Artiklan lisäksi myös Ylioppilaskunnassa henkilövalintojen
aikaa. Sen lisäksi että niin Artiklan kuin Ylioppilaskunnan
hallitusvalinnat ovat käytävä- ja kahvipöytäkeskustelujen kuuma puheenaihe, on
opiskelijoille tarjolla myös
kirjava joukko muita luottamustehtäviä.
Ylioppilaskunta ja sen sidosryhmät tarjoavat opiskelijalle pal-

jon erilaisia vaihtoehtoja vaikuttaa opiskeluympäristöömme.
Jos sinua kiinnostaa tiedekunnan toiminnan kehittäminen
ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi valintakoekäytänteisiin, tarjolla on paikkoja (3 kpl) tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä. DAS:n (Domus Arctica säätiö, joka hallinnoi
opiskelija-asuntoja Rovaniemellä) hallitus hakee toimintaansa mukaan myös opiskelijajäsentä. Joten jos koet että säätiön
toiminnassa olisi kehitettävää, mikä olisikaan parempi tapa
antaa palautetta kuin ottaa härkää sarvista ja lähteä itse toimintaa kehittämään. Varmasti oikeustieteellisestä näkökulmasta eniten lisäarvoa oman alan opiskeluun antaa muutoksenhakulautakunnan opiskelijajäsenen paikka. Ratkaistavat
asiat ovat yksilölle tärkeitä ja vaativat jopa lain soveltamista,
joten oikeustieteen opiskelijoilla on mielestäni parhaat valmiudet suoriutua opiskelijajäsenen tehtävästä. Sokerina pohjalla
koko yliopiston hallitus hakee toimintaansa kahta opiskelijajäsentä. Yliopiston hallituksessa päätetään strategisista linjauksista sekä yliopiston taloudesta ja siellä tehdään päätökset
esimerkiksi professorin arvonimistä ja sisäänottomääristä.
Myös Suomen Lakimiesliito ja sen eri valiokunnat avaavat

haun opiskelijajäsenille loppuvuodesta. Tarjolla on opiskelija-
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jäsenpaikkoja niin koulutuspoliittiseen valiokuntaan, oikeuspoliittiseen-, järjestö-, yksityisen sektorin valiokuntaan sekä
julkisen sektorin valiokuntaan. Jos olet kiinnostunut, seuraa
sähköpostiasi ja oikkarit.fi sivustoa netissä tai facebooksissa,
jonne hakukuulutukset ilmestyvät (elleivät ole jo ilmestyneet).
Artiklalaisia on perinteisesti nähty hyvin liiton valiokuntien
opiskelijajäseninä viime aikoina. Toivoisin tämän trendin jatkuvat myös vuonna 2015.
Muuten vuosi edustajistossa lähenee loppuaan. Edessä ovat

vielä tätä kirjoittaessani Suomen Ylioppilaskuntien liiton liittokokouksen materiaalien läpikäynti sekä mielenkiintoisempana ensi vuoden hallitustoimijoiden valinnat. Vuosi on ollut
mielestäni hauska ja se on herättänyt itselleni uudenlaisia ajatuksia vaikuttamisesta. Viime vuoden lopulla olin aika täynnä järjestötyötä, mutta olen nyt viimeistään syksyllä löytänyt
edustajistotoiminnasta sellaisia uusia puolia joista pidän. Vaikka mielipiteeni politiikasta voi vieläkin tiivistää lauseeseen,
“politiikka on typerää koska siihen pääsevät mukaan kaikki
(tämä siis vrt. esimerkiksi yritysyhteisössä toimiminen)” olen
oppinut näkemään edustajistotyön ja siellä tehtävän “politiikan” uudella tavalla. Oikealla ajankäytön painotuksella tehtävät ovat tuntuneet mielenkiintoisilta ja raikkaalta harrastukselta, eivät painavilta velvollisuuksilta kuten esimerkiksi
hallitustyö (joskus). Jos sinua kiinnostaa edustajistotyö tai
mikä tahansa tässä artikkelissa mainittu luottamustehtävä
annan myös mielelläni lisätietoja, tulkaa repimään hihasta.
Voin lämpimästi suositella tällaista pientä piristystä lukemisen vastapainoksi arkeen. Samalla työ on vähintäänkin kevyttä
aivojumppaa, jossa pyrkimys on ennen kaikkea kehittää. Niin
ja mukaan pääsee helposti, jos vain on halua.
Lämmintä joulunodotusta toivottaen, Julle

AAA – Aittatie, Avajaiset,
Asennusvirhe
Viime aikoina on ollut pal-

Artiklan tulevaisuuden lähtökohdat ovat nyt kuitenkin hyvät.

jon huolta valtion kolmesta
A:sta. Kolmeen A:han voi tiivistää myös artistien kuluneen vuoden. Vuosi sitten
syyskokouksen jälkeen juuri
valitulla hallituksella ja toimihenkilöillä oli runsaasti suunnitelmia uuden toipparin käytön suhteen: peli-,
sauna- ja elokuvailtoja, kerhoja, sitsejä, vuokrausta jäsenille ja ulkopuolisille. Itsekin
korostin varapuheenjohtajakandidaattina kokousväelle
esittäytyessäni, millainen mahdollisuus merkittävin omaisuuserämme olisi myös varainhankinnan kannalta. Uusi hallitus
ei kuitenkaan ehtinyt edes aloittaa työtään, kun kylmää vettä
jo sananmukaisesti tuli niskaan. Toippari kastui.

Toippari avautuu perinteisten ja uuden hallituksen jäsenistölle
ideoimien aktiviteettien toteuttamispaikaksi entistä ehompana. Yhdistyksen talous on kuluneen kahden vuoden aikana saneerattu kuntoon kulurakenteen läpikäynnillä ja huolellisella
budjettiseurannalla. Nettovelkaantuneisuus on laskenut huomattavasti ja maksuvalmius parantunut hyvälle tasolle hyvin
onnistuneen varainhankinnan ansiosta. Myös olosuhteet ovat
olleet myötä talouden oikaisemisessa, mikä täytyy muistaa
tulevaisuutta suunniteltaessa. Valmennuskurssien ja Poronkusenmankaan menestys eivät kestä ikuisesti, vaan olosuhteet muuttuvat jollain aikavälillä. Toimintaa suunniteltaessa
jalkojen on siis pysyttävä maassa jatkossakin. On tarjottava
tapahtumia ja jäsenpalvelua, joille on kysyntää jäsenistön keskuudessa ja joista on huvia ja hyötyä mahdollisimman paljon.

Vuodenvaihteessa, kuukausi vahingon jälkeen ilmassa oli

pelkkää epätietoisuutta siitä, mistä vahinko oli aiheutunut,
kuinka paljon korjaus maksaisi, kauanko se kestäisi ja etenkin kuka sen kustantaisi. Kevät kului vahingon selvittelyissä,
ja korvaavia tiloja perustoimintaa varten hankittiin muualta.
Vuokrauskyselyihin piti vastata ei, koska kuivana säilyneet
saunatilatkin olivat varastona.

Artiklan kokoisessa yhdistyksessä kehitystyötä riittää koko

ajan, ja siksi mukaan tarvitaankin jatkuvasti uusia ja innokkaita, asialleen omistautuneita aktiiveja innovoimaan uusia
toimintamuotoja ja varainhankintaa. Kuten tapaus toippari
osoittaa, kaikki suunnitelmat eivät todellakaan aina toteudu,
mutta aika ajoin joku saa idean, joka osoittautuu menestykseksi ja josta tulee uusi perinne. Yrittänyttä ei laiteta. Haluankin toivottaa parempaa onnea Artiklan uudelle hallitukselle
ja toimihenkilöille 2015 ja artisteille uusien avajaisten myötä
toiminnantäytteistä vuotta toipparilla!

Suuren vastoinkäymisen jälkeen kevätaurinko alkoi kuiten-

kin paistaa myös Artiklalle. Selvisi, ettei vesivahingon korjaus
menisi ainakaan valmiiksi velkaisen yhdistyksemme omasta
pussista. Valmennuskurssitkin tekivät historiansa parhaan tuloksen. Perinteiset tapahtumatkaan eivät toimitilojen puutteeseen kaatuneet. Vaikka hallitukselle 2014 joka tapauksessa jää
suureksi pettymykseksi se, ettei uutta toipparia lopulta ehditty toimikauden aikana hyödyntää lainkaan siten kuin jäsenistölle oli ehditty lupailla, voi kuluneen vuoden kokonaisuutena
sanoa kuitenkin olleen mukiinmenevä.

”Valmennuskurssitkin
tekivät historiansa parhaan
tuloksen.”
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ELSA:n terveiset

Loru – toiminnallista viihdettä
ja mustelmia
Rupeaako opiskelijoille niin tutuksi

käynyt bilettäminen pikkuhiljaa kyllästyttämään? Kaipaatko Lapin pääkaupunkiin muutakin toimintaa kuin juhlimista? Viime viikonloppuna kehoni oli
täysin mustelmilla. Kenties kaipaat sitä
samaa?
Suuremman hämmennyksen välttämiseksi lienee perusteltua kertoa, mistä
mustelmat olivat peräisin; olin ollut mukana Lapin opiskelevat reserviläiset ry:n
järjestämässä paintball-tapahtumassa.
Tiukat paintball-matsit saivat sykkeen
nousemaan ja toivat jännitystä muuten
niin harmaaseen ja opiskeluntäyteiseen
arkeen. Paintball-taisteluiden tauottua
istuttiin nuotiolle grillaamaan makkaraa ja jauhamaan p*skaa. Jälkimmäi-

nen vain vertauskuvallisena ilmaisuna,
ei viittauksena yhdistyksen tarjoamien
makkaroiden laadusta.
Lapin opiskelevat reserviläiset ry

(LORU) järjestää rentoa erähenkistä toimintaa. Monelle opiskelijalle yhdistys on
käynyt tutuksi ainakin menestykseksi
nousseesta vuosittaisesta vapputapahtumasta, mutta jos intoa löytyy, kannattaa
tutustua toimintaamme tarkemmin Lapin opiskelevien reserviläisten facebookryhmässä tai osoitteessa www.rul.fi/loru.
Nimestään huolimatta meihin kuuluu muitakin kuin reserviläisiä – olit sitten käynyt armeijan tai et, toivotamme
sinut lämpimästi tervetulleeksi iästä ja
sukupuolesta riippumatta.

Elias Rauhala, ELSA:n puheenjohtaja

Pian uusillekin jäsenille järjestyy taas

mahdollisuus päästä pelaamaan paintballia, kokeilemaan jousiammuntaa tai
muuten verestämään inttimuistoja.
Edellä mainittujen ohella ensi kevään
aikana tullaan järjestämään partiotaitokisa, ja villeimmissä huhuissa on kuulunut ideoita jopa koskenlaskusta. Toimintamme ydin koostuu joka kuukausi
järjestettävistä ammunnoista. Ei haittaa, vaikka et olisi koskaan osallistunut
vastaavaan toimintaan; emme edellytä,
että olet vanha partiolainen tai eräjorma, vaan kaikki opetetaan ensikertalaisille paikan päällä. Katsotaan mitä kevät tuo tullessaan, ja pidetään hauskaa
porukalla.
EERO TALVELA

Bisous de Bruxelles!
ELSA Rovaniemi suuntasi

yhteisen opintomatkansa
ELSA Joensuun kanssa marraskuussa Brysseliin, EU:n
de facto -pääkaupunkiin.
Vietimme kauniissa belgialaisessa kaupungissa kuusi
päivää, joiden aikana pääsimme tutustumaan Euroopan sotilaallis-polittiseen päänäyttämöön ja sen
toimintaan. Opintomatkat ovat ELSAn tarjoama
mahdollisuus avartaa näkemyksiään maailmalla samalla kartoittaen juristin tulevia urapolkuja ja työpaikkoja.
Ensimmäisenä vierailukohteena meillä oli Naton päämaja.

Suomen erityisedustusto Natossa antoi meille parin tunnin
kattavan luennon Suomen ja kyseisen puolustusliiton suhteesta, minkä jälkeen pääsimme esittämään kysymyksiä. Myöhemmin iltapäivällä vierailimme Suomen pysyvässä edustustossa
EU:ssa. Edustuston tehtävänä on ajaa Suomen etuja EU:n päätöksenteossa hallituksen ohjeiden pohjalta sekä raportoida ja
välittää tietoa Suomeen. Edustusto on työpaikkana otollinen
vaihtoehto henkilölle, joka haluaa toimia politiikan keskiössä
ja tutustua jatkuvasti uusiin ihmisiin.

sen mukaan ennen kaikkea kielitaitoa ja kykyä omaksua uusia
asioita nopeasti.
Tämän jälkeen vuorossa olivat komissiot, joita on useita eri

puolilla Brysseliä. Ensin kävimme tutustumassa EU:n energia- ja kilpailuosastoon, jossa meille kerrottiin EU:n petosten- ja kartellienvastaisesta toiminnasta. Matkan kohokohdaksi muodostui vierailu Jyrki Kataisen, nykyisen Euroopan
unionin komissaarin, luo Berlaymontin komissioon. Tapaamisesta muodostui yllättävän rento keskustelutilaisuus, jossa keskustelunaiheet vaihtelivat aina vaihto-opiskelusta Ukrainan kriisiin. Opintomatkamme virallinen osuus päättyikin
yhteiskuviin ja uunituoreen komissaarin twitter -tilin päivitykseen: ”Finnish law students came to discuss about future
of Europe to Berlaymont.”
Oikeusoppineille on tarjolla töitä Brysselissä. Pari asiaa kui-

tenkin kannattaa ottaa huomioon. Jokaisessa vierailukohteessa painotettiin, arvatenkin, kielitaitoa. Englannin kielellä
tekstiä ja puhetta on kyettävä tuottamaan yhtä hyvin kuin suomeksi, minkä lisäksi ranskan osaaminen olisi suotavaa. Tärkeänä pidettiin myös esiintymistaitoa ja ennen kaikkea ulospäin
suuntautuneisuutta – politiikkaa ei tehdä tyhjiössä. ELSAn
tarjoamat tapahtumat, kuten esimerkiksi National Council Meetingit ja International Council Meetingit ovat erinomaisia paikkoja kehittää omaa kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa.
Opintomatka Brysseliin oli kaiken kaikkiaan unohtumaton

Seuraavana aamuna suuntasimme Euroopan parlamenttiin,

jossa tapasimme suomalaisen europarlamentaarikon Sirpa Pietikäisen. Hän kertoi meille elävästi parlamentin toiminnasta
ja siitä, miten asioita käytännössä pitää hoitaa parlamentissa, jotta äänensä saisi kuuluviin. Jos halajaa avustajaksi parlamentaarikolle työharjoitteluun, vaaditaan tähän Pietikäi-
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kokemus. Matka tarjosi konkretiaa havainnollistaen EU:n
muuten niin kaukaisilta tuntuvien päätöksentekoelinten toimintaa sekä tilaisuuden tutustua juristin moninaisiin urapolkuihin. Suuri kiitos kaikille matkaan osallistuneille, jotka omalta osaltaan olivat tekemässä matkasta ikimuistoisen. Seuraavaa
reissua odotellessa!
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Maistelutoverit
Eemeli Haataja

Kerran vielä maistoon käyn…
Viimeistä viedään ja maiste-

lijan urakka alkaa olla ehtoopuolella. Toveri katosi, mutta oluita löytyi. Tällä kertaa
teemana on talven juhliin
sopivat oluet. Inspiroidu siis
kokeilemaan jotain uutta joulupöydässä tai valitsemaan
vähän erikoisempi kaveri uudenvuoden rientoihin!
Keisari Münchener, tumma lager, 4,5%, Suomi
Suomalaisen Nokian panimon Münchener on täyteläinen tumma lager. Oluen tuoksu
on maltainen, kuten makunsakin. Lasiin kaadettaessa näkyviin tulee nopeasti katoava vaaleanruskea vaahto, joka kelluu
kuparinvärisen oluen päällä. Maku on tasainen ja miellyttävä:
täyteläisen maltainen runko saa piristystä hennosta humalan
puraisusta lopussa. Keskiverto-olutta hapokkaampi Münchener on helposti juotava, muttei tylsä.
Münchener sopii loistavasti liharuoan kaveriksi tai saunaolueksi. Tähän vuoden aikaan sitä voisi siis kokeilla joulusaunan yhteydessä tai kinkun kyytipoikana. Sen verran kepeä olut
on kuitenkin kyseessä, ettei siitä kannata etsiä pimeälle illalle
pitkää nautintojuomaa.
Brewdog Alpha Pop, pale ale, 4,5%, Skotlanti
Brewdogin Alpha Pop on voimakkaasti humaloitu ruis-ale. Pale
ale – tyyppisen oluen valmistuksessa on käytetty ruismallasta.
Väriltään Alpha Pop on kullankeltainen ja se jättää jälkeensä
vaalean, lähes valkoisen kevyen vaahdon. Oluen tuoksu on
sitruksinen sekä hedelmäinen. Ruis tuo syvyyttä ja mausteisuutta makuun, jota dominoi erittäin voimakas humalointi.
Jälkimaku on kitkerä.
Vaikka Brewdog käyttää oluissaan usein onnistuneesti käsittämättömän railakasta humalointia, on mielestäni Alpha Pop

mennyt siinä metsään. Pullo lupailee keksimäistä, jopa suklaan makuja herättävää jälkimakua – totuutena on kuitenkin
yrttikatkeroista tuttu pitkä, kitkerä jälkimaku. Alpha Pop, kuten Brewdogit yleensä, on nautiskelua varten tehty. Tällä kertaa lupaukset jäävät lunastamatta, ja olut ei aivan täytä odotuksia. Suosittelen silti kokeilemaan Alpha Dogia sekä muita
Brewdogin tuotteita – esimerkiksi Hoppy Christmas –jouluolut on erinomainen.
Shepherd Neame Late Red, ale, 4,5%, Iso-Britannia
Late Red on kuparinvärinen täyteläinen ale, joka tulee Ison-Britannian vanhimmalta panimolta. Late Red tuoksuu marjaisalta
ja hieman makealta. Maussa pehmeän rungon ympärille kiertyy hedelmäisyys sekä mausteisuus ja lopuksi suuhun jää pyörimään sopivan kirpeä humala. Shepherd Neamen Late Red on
helposti lähestyttävä, mukavan yksinkertainen ja täyteläisyydestään huolimatta raikastava ale.
Olut on erinomainen sellaisenaan, muttei ollenkaan huono
valinta riistan kanssa. Late Redissä on sitä jotain: sitä maistellessa mieliala kohenee ja ei vain voi olla hymyilemättä. Verrattuna kahteen edelliseen olueen Shepherd Neame Late Red
putoaa niiden väliin, ottaen hyviä puolia kummastakin – Münchenerin tasaisen maun ja Brewdogien raikkaan hedelmäisyyden, olematta kuitenkaan yksitoikkoinen tai liian kitkerä.
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”Eksoottisista esileikeistä varteen otettavaksi ainejärjestöksi”
-Iivari Järvisen työnimike Artiklan
25-vuotisjuhlakirjalle (Digesta 2/2004
s.33)

Kuin kaksi
marjaa

Tomi Tanskanen,
Artiklan puheenjohtaja

”Shepherd Neamen Late
Red on helposti lähestyttävä,
mukavan yksinkertainen
ja täyteläisyydestään
huolimatta raikastava ale. ”

Juttusarjassa tutustutaan eri oluisiin. Kirjoittaja pitää
oluista, eikä ole sen kummemmin kursseja tai
koulutusta saanut aiheesta.
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Kuukauden
sitaatti:
Vuoden viimeinen kvartaali on napapiirillä työntuiskeista aikaa ja pikkutontut viuhahtelevat jo tiuhaan ikkunoiden alla kuikkimassa keiden
kuuluu nauttiman artistimaisen käytöksen hedelmistä. Toivottavasti
pukin kontista löytyy muutakin kovaa kuin Matlock-DVD.

Mielensäavartaja ja
jonottamisen taito
Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun kolmatta kertaa viikon sisään piti yliopiston
rivassa roikkua ennen kuin koko pulju
on edes avautunut. Taas olivat keksineet
jotakin vapaa-ajan aktiviteettiä mihin
mieli teki itsensä tunkea. Kyllä ei ole ihmisen tarkoitus toimettomana vain äänihuuliaan heilutella oven ulkopuolella
ja odotella että saisi nimensä listaan ja
lompakkonsa tyhjäksi.
Kyllä ei ole normaalia että nuoret ihmiset heräävät keskellä yötä johonkin
kissanristijäisiin itseään tyrkyttämään
mutta jos sitä oppiin pitäisi luennolle
lähteä, niin puolilta päivin on liian aikaisin. Kova on se hinku keksiä opiskelun
sijaan muuta tekemistä, ei ole kuin rahan laittamista pankkiin tällainen nukkumattomuus.
Kyllä jos tässä yötä myöten jonottamaan pitää lähteä jotakin hiihtoretkeä
varten niin pitää asianmukaiset nuotiotarpeet mukaan ottaa. Tarvittaessa sitten tehdään etupihan penkeistä lämmikettä. Itse yliopistorakennus taitaa ikävä
kyllä olla kiveä.

mustan kuninkaan kruunun alta. Mutta
koska ”kaiken takana on nainen”, päättää tämä absoluuttinen monarkki käyttää kuningatartaan ihmiskilpenä torjumaan jokseenkin mahdollista valkoisen
kuningattaren koukkausta vasemmalta. Vanhana ratsuväen miehenä päätoimittaja luottaa kavioiden paukkeeseen
ja jatkaa rynnäkköä keskustassa yksittäisellä ratsulla. Jalkaväestä kun ei ole
muutenkaan juuri mihinkään. Taiston
edettyä näin erittäin pykälänystyröitä
kiusoittelevaan tilanteeseen onkin valkoisella enklaavilla edessä ylipäällikön
vaihdos. Kiitos ja kumarrus kuluneesta vuodesta!
Pelaa shakkia toimitusta vastaan! Toimitus pelaa valkoisilla, lukijat mustilla.
Lähetä siirtoehdotuksesi osoitteeseen
digesta@artikla.com.

MIELENSÄAVARTAJA M-P

Michael Badalucco, näyttelijä

Shakkihaaste
Valkoisen lähetin suvereeni keskialueen
haastaminen saa hikikarpalot valumaan
DIGESTA 4 : 2014
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As one of Finland’s top-tier law firms, Attorneys at law Borenius has always
invested in the academic and professional development of law students.
We have created trainee programmes for students in different stages of
their studies, offering an excellent opportunity to see and experience what
it is like to work at a leading business law firm.

COURIER

For law students at the early stage of their studies,
typically first/second-year law students

TRAINEE

For third/fourth-year law students
(a minimum of 160 study credits required)

GROUP TRAINEE

For students who are finalising their studies

INTERESTED?

Go to www.borenius.com/students

FINLAND
Helsinki
Tampere
www.borenius.com
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RUSSIA
St. Petersburg
www.borenius.com

U.S.
New York
www.borenius.com/newyork

ESTONIA
Tallinn
www.borenius.ee

LATVIA
Riga
www.borenius.lv

LITHUANIA
Vilnius
www.borenius.lt

Borenius Group consists of over 200 lawyers in six jurisdictions. The member firms of Borenius Group are separate legal entities
practicing advocacy for their own account and following their respective local Bar rules.
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