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Pääkirjoitus
J

os katsoisin tv-sarja Pasilaa
niin sanoisin, että nyt ollaan
jännän äärellä.
Enkä tarkoita nyt pelkästään omaa
siirtymistäni Itä-Suomen mäkien
ja männikköjen keskeltä aakean laakealle Pohjanmaalle, vaan
myös hallitus- ja päätoimittajan
pestin aloittamista. Kauas ollaan
tultu niistä ajoista, kun ala-asteella toimitin ystäväni kanssa hevosharrastajille suunnattua lehteä
nimeltä Ponien ystävät, joka printattiin ulos tavallisella tulostimella
ja koottiin sen jälkeen yhteen perus toimistonitojalla...

J

ustuksen lehti Ex Nunc on siinä mielessä antoisa forum, että
jälki saa olla melko vapaata. Pää
pursuileekin ideoita tulevista jutuista, ja vaikka ulkoasu ei ehkä
vielä yllä Ranskan Voguen tasolle, yritys ja into kompensoi toivon
mukaan pienet puutteet hienosäädössä.

O

lemme hallituksen kanssa
osallistuneet
Lakimiesliiton
yhteiselimeen, neuvotelleet erilaisista yhteistyömahdollisuuksista
ja suunnitelleet suunnittelemasta
päästyämme. Kaikki ei luonnollisestikaan mahdu lehteen, mutta
etenee varmasti konkreettiseksi
toiminnaksi hallitusvuotemme mittaan. Sitä ennen on hyvää aikaa
kuluttaa Tritonian penkkejä ja valmistautua tuleviin koitoksiin, jotka
myös tentteinä tunnetaan - kunhan ei hämmenny niinkuin allekirjoittanut, ja unohda ilmoittautua...
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N

o, tenteissä on uusintapäivät
ja Ex Nuncia tulee vuoden aikana taas perinteisesti kolme numeroa. Ehkä ne toimivat tavallaan
uusintakierroksina - syksyn lehden ollessa työn alla odotan osaavani taittaa, sovitella ja mitoittaa
kuin vanha mestari.

H

aasterikasta alkuvuotta kaikille!

Emma Laakkonen

Puheenjohtajan palsta
U

usi vuosi, uusi hallitus ja uudet mahdollisuudet. Vuosi on
alkanut todella hyvissä ja aktiivisissa merkeissä. Justuslaiset
ovat innokkaasti matkustaneet
Norjaan, Tanskaan ja Islantiin
kv-viikoilla ja myös kotirintamalla
tapahtumia on riittänyt. Muun muassa fastlaskiaisessa Justuksen
pulkka ”the long arm of the law”
kuvasi koko Suomen oikeusjärjestelmää niin osuvasti, että myös
Pohjalainen innostui käyttämään
kuvaa tästä lehdessään.

resmålet ser ut att bli Bologna.
Aktivitetsklubben kommer även
att fortsätta, men istället satsa på
kvalitet framom kvantitet i aktiviteterna vi ordnar. Överlag har Justus ett fullspäckat år att se fram
emot och det kommer garanterat
att räcka med program (nytt och
traditionellt) för alla.

J

yös omalta kohdalta alku on
ollut vauhdikas. Suuret saappaat tulivat jalkaan, kun päätin
ryhtyä puheenjohtajaksi ilman aikaisempaa kokemusta Justuksen
hallituksesta. En ole kuitenkaan
katunut päätöstäni hetkeäkään!
Justuksessa vallitsee hyvä yhteishenki ja voin ylpeänä todeta, että
uusi hallitus on aloittanut toimintansa esimerkillisesti.

ustus on kasvava ainejärjestö.
Syksyllä Vaasan oikeustieteellisen yksikön suomenkielinen kiintiö kasvaa viidellä, ja sekä Justus
että Vaasa ottavat tietysti avoimin
sylin vastaan kaikki uudet oikeustieteen opiskelijat tänne aurinkoiselle länsirannikolle. On hienoa,
että saamme lisää aktiivisia jäseniä, ja justuslaisia ei mielestäni
voi olla liikaa. Justus seisoo tänään vakaalla perustalla, josta on
hyvä kasvaa ja jatkaa kehitystä
kohti tulevaisuutta yhdessä muiden kotimaisten ja pohjoismaisten
sisarainejärjestöjen kanssa.

J

T

M

ustus nya styrelse är full av
energi och har höga ambitioner.
Det har aldrig varit brist på bra
idéer och bra lösningar på eventuella utmaningar. Vi vill under
det kommande året hålla fast vid
gamla traditioner, men har även
en lång lista med projekt vi vill
genomföra för Justus del. Bland
annat står skaffandet av egna
sångböcker och förnyande av
hemsidorna på agendan. Justus
höstresa är även något vi satsar
starkt på att genomföra i år och

våspråkigheten har alltid varit
Justus äss i rockärmen och jag
uppmanar alla som studerar i Vasa
att verkligen utnyttja möjligheten
att förbättra kunskaperna i antingen finska eller svenska. Tvåspråkigheten gör det även lätt för oss
att utöva samarbete med såväl
andra svensk- eller finskspråkiga
ämnesföreningar. Detta bidrar till
möjligheten att breda ut det sociala nätverket över språkgränserna
och man träffar personer som man
kanske inte hade bekantat sig med
5

annars. Personligen har jag redan
under början av året stiftat många nya goda bekantskaper i och
utanför Vasa och jag tror att även
många andra upplevt samma sak.

H

yvän alkaneen alkuvuoden jälkeen odotan suurella innolla
tulevaa vuotta ja uskon, että kaikki justuslaiset jakavat tämän innon
kanssani. Toivottavasti kevään
valo antaa kaikille myös energiaa
istua koulunpenkillä ja suorittaa
viimeisetkin tentit ennen kesälomaa. Yhdessä teemme tästä hienon ja muistorikkaan vuoden, jota
sitten voidaan muistella myöhemmin kun todetaan, että ”olihan se
opiskelu parasta aikaa”.
Caius Honkanen
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VUODEN FUKSI 2013
Elena Murto

I

han ensimmäisenä haluaisin kiittää
Vuoden fuksi -tunnustuksesta.
Heti
perään
voisin
toistaa
varmasti hyvinkin tutun kliseen:
fuksisyksy on ollut ehdottomasti
elämäni
parhaimpia!
Kiitos
siitä upealle vuosikurssillemme
ja
huippututoreille!
Pieni
erityismaininta
myös
kansainvälisistä vieraista, joiden
ansioista syksy on ollut vielä
astetta hauskempi! Kiitos siis
Saaralle joka ”huijasi” (olen erittäin
helposti houkuteltavissa!!) minut
ensimmäiselle
kv-viikolleni
ja
koukutti minut niihin täysin.

viikolle sekä kahteen upeaan
vuosijuhlaan. Olen ollut kuukauden
ajan kodittomana, olen (hieman
liioitellen) sytyttänyt itseni tuleen
sekä istunut elämäni ensimmäistä
kertaa
ambulanssin
kyydissä.
Olen päässyt osallistumaan vaikka
kuinka monille ekskursioille ja
osallistunut
myös
suurempaan
määrään erinäisiä tapahtumia kuin
ehkä koskaan ennen. Ja kaiken
tämän lisäksi olen ehtinyt elämään
normaalia arkea ja pitämään
yhteyttä myös ystäviini Helsingissä.

K

un muutin syksyllä Helsingistä
Vaasaan, päivää ennen kuin
opinnot alkoivat, en osannut
edes jännittää miten tänne
sopeutuisin. Olen jo pitkään
tiennyt, että haluan toiselle
paikkakunnalle
opiskelemaan.
Mielestäni
pieni
seikkailu
tekee aina hyvää ja uuteen
ympäristöön
sopeutuminen
pakottaa antamaan itsestään
110 prosenttia.
Enkä ole
kertaakaan joutunut katumaan
Vaasaan lähtemistä, sillä jo
ensimmäisestä päivästä lähtien
porukkamme on ollut tiivis ja
tekemistä riittänyt.

N

äin jälkeen päin ajateltuna on
käsittämätöntä, miten yhteen
syksyyn, eli vain muutamaan
kuukauteen, on voinut mahtua
niin paljon.

S

yksyn aikana olen osallistunut
kahdelle
kansainväliselle

Vuosijuhlilla
Bergenissä
Tammikuussa 2013.
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S

uurimpana
muutoksena
on
ollut
tietenkin
muutto
uuteen
kaupunkiin
ja
uusien
ystävien
löytäminen.
Tämä
tapahtui onnekseni kivuttomasti
vuosikurssimme
mielettömän
yhteishengen avulla.

L

ähdin Vaasaan avoimin mielin,
innoissani uusista kuvioista,
mutta
odottamatta
kuitenkaan
liikaa.
Jälkeenpäin
mietittynä
olisin voinut nostaa riman kuinka
korkealle tahansa ilman, että olisin
joutunut pettymään!

O

len tykästynyt myös Vaasaan
kaupunkina. Se on täydellisen
kokoinen ja kaikkialle on juuri
sopivan
pitkä
matka
kävellä
(varsinkin nyt, kun muutaman
mutkan kautta pääsin vihdoin
muuttamaan sinne keskustaan! :D)

O

len
myös

T

ätä kirjoittaessani fuksivuoden
toinen puolisko on lähtenyt
käyntiin
ja
olen
kotiutunut
juuri
ensimmäiseltä
ulkomaan
kansainväliseltä viikoltani. Bergen oli
mahtava aloitus int.sek-vuodelleni
ja odotan malttamattomana ensi
viikolla alkavaa Aarhusin ja Islannin
seikkailua... Jos syksyni fuksina
oli lähestulkoon täydellinen, niin
ei tuleva vuotenikaan hallituksen
ulkoasianvastaavana näytä yhtään
hullummalta!
-Elena

löytänyt
Vaasasta
lempipaikkani
koko

Raitiovaunussa
Fløyenin
huipulle.

matkalla
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maailmassa: WSC:n hierontatuolit.
Joku saattoikin joskus sanoa,
etten puhu mistään muusta kuin
Sampsasta ja hierontatuoleista..
(terkut Sampsalle!)

Årsfestit Bergeni sä. Mukana myös
Leifur Gunnarsson
Islannista.

J

Ex Nunc

ylpeänä esittelee:

USTUKSEN HALLITUS

2013

9

Ordförande

Caius
Honkanen

M
M

orjens!

itt namn är Caius och jag är
årets ordförande i Justus.
Jag är 22-år, ursprunglig vasabo och studerar juridik för andra
året.

J

ag har inte varit med i styrelsen tidigare, men har ändå
varit aktiv genom att bland annat
vara med och skaffa våra halare
2011, undervisa på Justus-prepkurs och vara tutor för fuxarna
2012.

E

lite poker (läs: donerar pengar åt
Justus Mattias Brännkärr).

P

ustus viktigaste uppgift är att erbjuda alla oss juridikstuderande
i Vasa möjligheten till ett bra och
mångsidigt studieliv med vettigt och
mindre(?) vettigt program.

fter att ha avlagt en del kurser
började det kännas som att jag
ännu hade mer att ge åt Justus och
ordförandeposten intresserade mig.
Början på året har varit lysande!
å fritiden försöker jag hinna med
att sporta en del till motvikt för
allt mötessittande och läsande på
tritonia. Filmer hör också till mina
intressen och emellanåt spelar jag

Sekreterare

H
J

Ida-Maria Mäkinen

ej!

ag är Ida-Maria Mäkinen, 19
år och hemma från Vasatrak-
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J

ten och fungerar just nu som Justus sekreterare! Studerar alltså nu
första året och har hittills trivts som
fisken i vattnet.

J

ustus är en super förening och
tröskeln att medverka och delta
i verksamheten och evenemangen
är inte hög, löns absolut att delta,
det är både roligt och man lär känna många nya trevliga människor
☺

S

tudierna verkade i början skrämmande svåra men när man
väl kommit in i det kommer det nog
också att flyta på. Hoppas att alla
vill fortsätta att förbättra Justus alla-med anda också i fortsättningen
för att göra det ännu bättre!

P

å fritiden äter jag helst och
kockar god mat och dricker
gärna gott vin med det ☺ Försöker
även hinna umgås med alla nära
och kära mellan varven och när
det finns tid också försöka vara lite
på Tritonia och såklart Café Oskar
med en kopp kaffe☺

L

äs också gärna mötesprotokollen som finns på Justus hemsidor så får ni veta ännu mera om
vad vi sysslar med i styrelsen.

Talousvastaava Donya

O

len 23-vuotias ensimmäisen
vuoden opiskelija Espoosta.
Ennen oikkista opiskelin kandiksi
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja siksi Justuksen talousvastaavan paikka tuntui luontevalta. Tykkään liikunnasta ja
matkustelusta ja nautin ystävien
kanssa hengailusta sekä biletyksestä. En tuntenut lainkaan Vaasaa ennen viime syksyä, ja nyt
olen erittäin tyytyväinen maisemanvaihdokseen. Vaasa on kaunis merenrantakaupunki, täällä
on paljon muita opiskelijoita ja
kampusalue on tosi viihtyisä. Tri-

Baya

tonian lukutilat merinäköalalla
houkuttelee niinkin paljon, että
siellä viihtyy päivästä toiseen ;)
Hienointa täällä on se, että olen
saanut ihania uusia ystäviä, joiden kanssa on kiva istua päivisin kirjastolla ja iltaisin laittaa
yhdessä ruokaa tai käydä pyörimässä kaupungin yöelämässä.

J

ustus on pieni ainejärjestö,
mikä tekee siitä erityislaatuisen; osallistumiselle ei ole suurta kynnystä, sillä kaikki tapahtuu
lähellä ja porukka on huippu!
Saamme myös päivittäin nauttia
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kaksikielisyydestä kun luentojen
lisäksi voimme parantaa kielitaitoamme juttelemalla kurssikavereiden kanssa toisella kotimaisella kielellä. Tuntuu hienolta
olla läheisesti mukana Justuksen toiminnassa varsinkin kun
kaikki meidän hallituslaiset ovat
täysillä mukana! Tänä vuonna
pyrimme osallistumaan aktiivisesti tapahtumiin näkyvyytemme lisäämiseksi sekä keräämään
paljon sponssia mahdollistaaksemme kattavaa ohjelmaa koko
vuodeksi. Odotan suurella innolla syksyä, erityisesti Justuksen
ulkomaan ekskursiota ja omaa
kv-viikkoamme!!

Kulttuurivastaava

Lotta Nahkala

O

len
Lotta,
19-vuotias
fuksitypy
alkujani
Kauhavalta,
joka
sijaitsee
80
kilometriä
Vaasasta
k ohti
it ärajaa.
Muutin
Vaasaan
elokuussa
ja
se
t untuu jo kodilta. Harrastan
v aihtelevalla
menestyksellä
k untosalia, juoksua ja B-luokan
a merikkalaisia realitysarjoja.

T

oimin hallituksen kulttuurivastaavana
eli
olen
p äävastuussa
justuslaisten
n esteytyksestä
sitseillä
ja
b ileissä. Opiskelun ohella mä
myös myyn Clas Ohlsonilla
k aapeleita, katkaisulaikkoja ja
muita sellaisia esineitä, joiden
k äyttötarkoituksesta
en
ole
v ielä aivan varma.
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M

eidän
ainejärjestö
on
kokoonsa
nähden
eläväinen, vaikka toki olisi kiva
aktivoida niitäkin, jotka jostain
kumman
syystä
keskittyvät
eniten opiskeluun.

T

avoitteeni
vuonna
2013
on
järjestää
mahtavia
sitsejä ja muita tapahtumia
ja koulia tulevista fukseista
yhtä innokkaita ja aktiivisia
justuslaisia kuin meistä viime
syksynä aloittaneista. Justuksen
tärkein tehtävä on mun mielestä
tehdä opiskelusta niin hyvä
kokemus jokaiselle jäsenelleen
kuin mahdollista, ja tämän
takia myös pyrin hallitukseen:
hallitustyö on hauskaa, ja pääsen
vaikuttamaan siihen millaiseksi
muidenkin
opiskeluaika

Vaasassa muodostuu.

J

os
Justuksen
budjetti
olisi
rajaton,
ostaisin
meille tilat, joissa erilaisten
t apahtumien
järjestäminen
o lisi helpompaa.

S

iihen
asti
luotamme
Fontanaan ja Ollikseen.

Exkursionansvarig

Emilia Nydahl

J

ag heter Emilia Nydahl, är 20 år
gammal och kommer ursprungligen från lilla Molpe.

I

år fungerar jag som styrelsens
exkursionsansvarige. Det här betyder att min främsta uppgift inom
styrelsen är att ordna en oförglömlig
höstresa, som i år förhoppningsvis
kommer gå till underbara Italien! Alla med!

L

ikt de flesta andra i årets styrelse så är jag en glad första årets
studerande. Jag har allt för ofta en
fullplanerad kalender och jag tycker
om att vara med där saker och ting
händer, det är så jag trivs bäst för
då har jag kul nästan jämt (nästan
jämt!).

M

in tid försöker jag fördela mellan att läsa vid Tritonia, jobba,
övrigt föreningsliv, simma och att
umgås med mina nära och kära. Jag
går ständigt med en resa i tankarna,
13

kopplar bäst av vid sommarstugan eller med ett nytt avsnitt av Suits och
säger sällan nej till god mat och ett glas vin.

H

oppas vi ses på höstresan, it’s going to be legendary!

Studieansvarig

H
J
☺

J

Nina Franssi

ej hopp!

ag heter Nina och fungerar i år
som Justus studieansvarig, jee!

ag är snart en 21-årig glad typ
som är hemma från Korsholm,
men som nuförtiden har bosatt mig
i centrum av Vasa och trivs som
fisken i vattnet här! (även om Korsholm nästan är Vasa och det redan
har känts som hemma före den här
hösten...)

U

nder min fritid gör jag också annat än läser böcker vid Tritonia;
jag älskar musik och har aktivt hållit
på med det i 14 år.

D

essutom bör tilläggas att jag
är första årets studerande; fux
-12 här hej! (precis som alla andra
i vår styrelse, utom självaste Mr.
Sakke, nuvarande PJ). Är ABI -12,
så jag kom direkt till juridiska efter
att spenderat några år i Korsholms
gymnasium. Hann också under min
gymnasietid vara ute och svänga i
världen, närmare bestämt i Frankrike under ett år, så jag kände mig
redo att börja studera direkt efter att
jag fått min vita mössa.

J

ag gick med i Justus styrelse för
att jag vill vara med och påverka, och det bästa med Justus tycker
jag att är att det är en helt tvåspråkig ämnesförening och att det dessutom har en stark alla med -anda.
Mitt mål under mitt styrelseår är att
göra en så bra och konkurrenskraftig prepkurs som möjligt och att hålla
bra kontakt ner till Heslingfors.

D

et är också viktigt att göra Justus mer synligt för andra ämnesföreningar så att folk vet att vi också finns. Små föreningar måste föra
mycket (o)ljud för att märkas.

L
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et’s make this a good year!

Päätoimittaja

Emma
Laakkonen

O

len juuri 24 vuotta täyttänyt ensimmäisen vuoden
opiskelija ja toimin tämän hallitusvuoden Ex Nuncin päätoimittajana. Olen alunperin kotoisin pieneltä Kerimäen kylältä
Itä-Suomesta, enkä ollut koskaan käynyt Vaasassa ennen
tänne muuttoa. Hyväksyvän kirjeen jälkeen aloinkin jännittää
tenttien
lisäksi
ruotsinkieltä,
sitä kun kuulee ja tarvitsee ItäSuomessa valitettavan vähän.
Olen kuitenkin sopeutunut loistavasti ja viihtynyt yliopistossakin niin hyvin, että suunnittelen jo alustavasti tekeväni
maisterinopinnotkin Vaasassa.
Ennen muuttoa tänne LänsiSuomeen
asuin
Helsingissä
pari vuotta, sekä Englannissa ja
Australiassa molemmissa vuoden verran.

O

len utelias ja innostun helposti erilaisista asioista.
Matkustan aina, kun minulla on
siihen
mahdollisuus.
Vapaaajallani vietän aikaa kavereiden
kanssa, urheilen ja maalaan,
mistä tuli rentouttava rutiinintapainen jo kuvataidepohjaisessa
lukiossa Savonlinnassa.

L

ehden teko vaatii uuden
opettelua, esimerkkinä taitto-ohjelman käyttö, josta minulla ei ollut kokemusta aiemmin.
Ensimmäinen haaste oli saada
jostain syystä oletusasetuksena
olevat arabiankieliset sivunume-

rot muutettua länsimaisiksi merkeiksi...

K

irjoituskokemusta
minulta
kuitenkin löytyy lukioajoista
lähtien, jolloin kokosin kerran
kuussa ilmestyvää nuortenpalstaa. Nykyään kirjoitan kolumnia pieneen itäsuomalaiseen
sanomalehteen sekä avustan
sanomalehti Pohjalaisen rikostoimittajaa tarpeen vaatiessa.
Yritän
päätoimittajana
saada aikaan mielenkiintoisen ja
helposti luettavan lehden, jossa olisi jokaiselle jotakin mukaan lukien asiapitoiset artikkelit sekä kevyempi materiaali.
Odotan innolla uusia ihmisiä,
joita tulen tapaamaan hallitusvuoden aikana ja kaikkea muuta,
mitä se tuo tullessaan!
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Yleisvastaava

Lassi Inki

O

len 20-vuotias ekan vuoden
justuslainen. Kotoisin olen ihan
täältä pienestä Vaasasta, mutta
Turussa ehdin opiskella ranskan
kääntämistä ja tulkkausta vuoden
verran ennen oikikseen hakemista
ja pääsemistä. Vaasaan olen
kuitenkin kotoutunut uudestaan
ihan
hyvin,
etenkin
uusien
mahtavien opiskelukuvioiden ja
-kavereiden ansiosta!

T

oimin Justuksen vuoden 2013
hallituksessa yleisvastaavana.
Tämä
hallituspesti
kuulosti
eniten itselle sopivalta, sillä siinä
pääsee tekemään paljon erilaista
hommaa eikä pelkästään yhtä ja
samaa. Harkitessani hallitukseen
pyrkimistä mietin aluksi, miksi
hakisin hallitukseen. Löysinkin
tähän syitä, mutta lopullisen
varmuuden pyrkimisestä sain kun
käänsin kysymyksen toisinpäin:
miksi en hakisi hallitukseen?
Opiskelijatoiminnassa
on
vain
kivaa olla mukana! Mielestäni
Justuksessa on parasta sen pieni
koko. Toiminta ja yhteistyö on
pienessä ainejärjestössä joustavaa,
mukavaa ja toimivaa. Pienestä
koosta johtuu varmasti suureksi
osaksi myös se, että justuslaisilla
on niin hyvä yhteishenki, joka on
mielestäni erittäin suuri etu ja
tekee Justuksesta hyvällä tapaa
erilaisen ainejärjestön.

J

ustuksen tärkein tehtävä on
yksinkertaisesti olla olemassa!
Myös
Vaasan
oikkarit
tarvii
näkyvyyttä ja toimintaa, vaikka
ollaankin vähän pienempi joukko.
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Itse toivon, että hallitusvuosi antaa
paljon uusia kokemuksia ja kivaa
yhteistyötä! Vuodesta tulee hyvä
jos me halutaan tehdä siitä hyvä!
Ja sitähän me halutaan! :-)

Tiedotusvastaava

Anna Tuomisto

H

eippa ja hei! Olen 19-vuotias
Anna, Seinäjoen lahja maailmalle. Kirjoitin viime keväänä ylioppilaaksi Seinäjoen lukiosta ja
nyt opiskelen oikeustiedettä ensimmäistä vuotta täällä Vaasassa.
Viihdyn kaupungissa hyvin ja olen
asettunut solukämppäänikin suhteellisen kivasti. Mahtavat ihmiset

ovat tehneet opiskelujeni alusta
mahtavaa! Vapaa-ajalla harrastan paljon liikuntaa, kesäisin jopa
suunnistan kilpaa enemmän tai
vähemmän tosissani. Pidän myös
kirjoittamisesta, syömisestä, elokuvista ja höpinäilloista ystävien
kanssa.

F

uksisyksyni aikana innostuin
Justus ry:n ainejärjestötoiminnasta ja nyt toiminkin hallituksemme tiedotusvastaavana. Tässä
pestissä huolehdin siitä, että jokainen justuslainen on ajan hermolla
meitä koskevista asioista. Tänä
vuonna on edessä myös nuorennusleikkaus ainejärjestömme nettisivuille. Haluan olla aktiivisesti
mukana joka sortin toiminnassa.
Hallitusvuosi on polkaistu hyvin
käyntiin ja odotankin kieli pitkällä tulevia tapahtumia
ja reissuja! Olen varma että tällä
porukalla saadaan loistavia juttuja
aikaan.

Edustaminen ja näkyvyyden vahvistaminen ovat

M

pienehkölle Justuksella tärkeitä
tehtäviä. Opiskelijoiden omien toiveiden ja ideoiden korostaminen
on luonnollisesti olennaista.

Ulkoasiainvastaava

lä Justuksen oma viikko.

ielestäni Justus ry:n ykköstavoite on tuoda opiskelijoita
yhteen niin keskenään kuin muidenkin ainejärjestöjen kanssa.

Elena Murto

H

ei! Olen 21-vuotias (ehkä jo
22-vuotias?)
ensimmäisen
vuoden opiskelijan Helsingistä.
Toimin Justuksen ulkoasiainvastaavana, eli int.sekinä. Tehtäväni
on edustaa Justusta kansainvälisillä viikoilla sekä järjestää syksyl-

O

piskelun ja kansainvälisten
viikkojen lisäksi pyrin urheilemaan mahdollisimman paljon ja lukemaan muuta kirjallisuutta. Olen
aikaisemmin harrastanut partiota
suurimman osan elämästäni sekä
tennistä joitakin vuosia.

O

len puolen vuoden aikana ehtinyt kiintymään Vaasaan ja
Justukseen enemmän kuin tiesin
mahdolliseksi.
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J

ustuksessa parasta on ehdottomasti pieni ja kiinteä opiskeluyhteisömme sekä Marja-Riitan
halu auttaa opiskelijoita ja jopa
joustaa heidän hyväkseen!

O

ma henkilökohtainen tavoitteeni on parantaa Justuksen
näkyvyyttä. On tärkeää, että tulevat työkaverimme sekä mahdolliset työnantajamme tietävät myös
pienen ainejärjestömme.

N

äkyvyyttä voi lisätä tekemällä
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen sekä etenkin alan toimijoiden kanssa. Opiskelun mielekkyys on myös tärkeää, joten
laajentamalla yhteistyötä myös
muihin yrityksiin, voimme lisätä
omaa opiskelijatoimintaamme.

H

ain Justuksen hallitukseen,
sillä olen aina pitänyt kaikesta opiskelijatoiminnasta. Ulkoasiainvastaavaksi hain, sillä jo
ensimmäisen kansainvälisen viikkoni jälkeen tiesin, että ne ovat
hauskinta, mutta myös sosiaalisesti hyödyllisintä mitä opiskelujen
aikana pääsen tekemään. Voinkin
sanoa, että niiden ansiosta olen
päässyt eroon pelostani pitää puheita ja sen lisäksi olen päässyt
kokemaan ja näkemään mitä hienoimpia asioita.

J

ustuksen pieni koko on mielestäni samalla sen paras, mutta
myös haastavin ominaisuus. On
tärkeää, että porukasta löytyy innokkaita osallistujia, jotta hyvä
opiskelijayhteisö pysyy yllä. Opiskelujen kannalta on erityisen tärkeää, että pienestä koostamme
riippumatta saamme yhtä pätevää
opetusta kuin muutkin oikeustieteen opiskelijat.
18

L

opuksi vielä suosittelen kaikkia
opiskelijoita lähtemään mukaan
edes yhdelle viikolle. Sen, mitä se
on opiskelusta pois, saa takaisin
satakertaisena muilla tavoin!

Yhteistyössä Justuksen kanssa:

A

loitin työt Boreniuksella samalla kun tein maisterinopintoja.
Aloitin työskentelemällä pari, kolme päivää viikossa yleistraineena,
minkä jälkeen olin täyspäiväisenä
traineena transaktioryhmässä. Kirjoitin lisäksi graduni tänne.

V

almistuin viime maaliskuussa
ja olen nyt ollut vuoden rahoituspraktiikassa täysipäiväisenä juristina.

B

oreniuksella on tosi hyvä jengi. Ihmiset tekevät työtään sen
vaatimalla vakavuudella, mutta turhaa pönötystä tai hierarkiaa ei ole.
Olen kuullut myös muista toimistosta tulleiden sanovan samaa.
Kenen tahansa ovelle voi aina
mennä kysymään apua.

R

ahoituspraktiikassa työskentely on tyypillisesti hyvin projektiluonteista. Jos meillä on iso
closing tulossa, olemme toimistolla
yötä myöden. Toisaalta sitten kun
on rauhallisempaa, voi lähteä aikaisemmin kotiin eikä toimistolla
tarvitse istua vain näön vuoksi.

E

simerkiksi tällä viikolla meillä
on kolme suurta closingia, joidenka vuoksi ajattelin ottaa ensi
viikon vähän rennommin.

Rutiininomainen ”kahdeksasta neljään” -työ sopii varmasti joillekin,
mutta henkilökohtaisesti pidän tietynlaisesta vaihtelevuudesta.

M

uutos
opiskeluajasta
työelämään on tietyllä tavalla haasteellista, sillä on alettava
kantamaan vastuuta työstään ja
vastattava itse laadusta. Traineejaksot ovat hyödyllisiä erityisesti
sen vuoksi, että silloin näkee aitiopaikalta miten asiat käytännössä
toimivat.

T

ekemällä oppii parhaiten, ja
rohkaisisinkin
kokeilemaan
trainee-ohjelmia ja hakemaan esimerkiksi kevääksi töihin, vaikka
jäisikin opinnoissa hiukan jälkeen.
Siitä saa kokemusta, josta on varmasti hyötyä myöhemmin. Itse tein
yhden kevään niin, että olin alkuviikot töissä Helsingissä ja loppuviikot yliopistolla Vaasassa. Se on
rankkaa, mutta sen saa toimimaan
halutessaan.

Y

ksi lakimiehen tärkeimmistä ominaisuuksista on ehkä
tarkkuus. Tämä on sellainen ominaisuus, johon myös minun pitää
kiinnittää huomiota. Esimerkiksi
mikään sopimus ei ole uskottava,
jos siinä on kirjoitusvirheitä. Lisäksi kyky hahmottaa kokonaisuuksia
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ja taito yhdistellä asioita on hyväksi. Käytännön työssä on myös tärkeää,
että tunnistaa omat rajansa ja osaa välillä sanoa ei. Tasapaino työn ja
vapaa-ajan välillä on pyrittävä säilyttämään.

H

uumori on tietenkin aina hyvä ominaisuus, oli lakimies tai ei.
Nauttikaa opiskeluajasta niin kauan kuin voitte! Ennen valmistumista suosittelen hankkimaan mahdollisimman monipuolista työkokemusta.
Tämä auttaa myös löytämään oman alan, johon haluaa erikoistua.

V

aasasta Helsinkiin siirtymistä ei kannata jännittää. Itse pelkäsin Helsinkiin siirtyessä, että vaasalaisena minulla ei ole yhtä hyviä mahdollisuuksia työnsaantiin kuin helsinkiläisillä.. Onneksi huomasin, että
kaikkihan ovat kuitenkin vain ihmisiä. Lisäksi työkokemuksen karttuessa
olen ainakin itse huomannut, ettei kukaan tiedä kaikkea. Se on tavallaan
hyvin lohdullinen ajatus.

Jenna Saario, avustava lakimies
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Vaasaan luotettiin uusien
aloituspaikkojen jaossa
Y

liopistokoulutuksessa opetusja
kulttuuriministeriö
ohjaa
sitä, millä yliopistoilla on mitäkin
koulutustehtäviä. Ohjaus koskee
myös tutkintotavoitteita eri aloilla
ja niiden jakamista yliopistojen
kesken.
Samalla
sovitaan
yliopistojen rahoituksesta. Noin
vuosi
sitten
valmistui
uusia
koulutustarveselvityksiä,
joiden
perustana
olivat
työelämän
tarpeet
vuonna 2020.

V

K

un
tällaisia
lukuja
sitten
esitetään,
yleensä
alkaa
melkoinen polemiikki siitä, ovatko
arviot oikeaan osuneita. Kukaan
ei haluaisi supistaa toimintaansa.
Vastaavasti
harva
yliopisto
myöskään
haluaa
laajentaa
koulutusvastuitaan, etenkään jos
siihen ei ole rahoitusta luvassa
aikaisempaa enemmän.
Ammattiyhdistysjärjestöt
yleensä
vastustavat
koulutuslaajennuksia
edunvalvontasyistä.
Lakimiesliitto
lobbasi
ankarasti
esityksiä
vastaan.
Taisivat
opiskelijajärjestöt huutaa
samassa kuorossa.

§

uosi
2020
kuulostaa
aika
kaukaiselta,
mutta
koska akateeminen
koulutus
kestää
hyvinkin viisi vuotta
tai
enemmänkin,
todellisuudessa
koulutustarpeissa
h a v a i t t u i h i n
muutoksiin
on
ryhdyttävä nopeasti
aloituspaikkoja
l i s ä ä m ä l l ä .
Oikeustieteen
ja
lääketieteen
alat
tunnistettiin
kasvualoiksi,
kun taas useita muita aloja,
joukossa
hallintotiede
ja
eräitä yhteiskuntatieteellisiä ja
humanistisia
aloja,
havaittiin
supistuviksi.

O

ikeustieteen
alalla
laajennuksen
toteutus liittyi Itä-Suomen
yliopiston
uudelleen
tekohengittämään
h a n k k e e s e e n
saada
oikeus
antaa
oikeustieteellisiä
tutkintoja.
Se
nimittäin
esitti,
että
osa
vähennystarpeen
alaisista
hallintotieteen
opiskelupaikoista
muunnettaisiin oikeustieteeseen,
jolloin oikeustieteen 40 uuden
opiskelupaikan
kustannukset
jäisivät vähäisiksi. Perusteena oli
myös se, että heillä oli Joensuussa
jo varsin paljon hyvätasoista
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oikeustieteen alan opetus- ja
tutkimushenkilöstöä, jolloin tämäkin
koulutusvastuu hoituisi sujuvasti.
Lisäystarpeita
olisi
lähinnä
yksityisoikeuden
oppiaineissa,
mutta koska asia oli yliopistolle
tärkeä, rahoitusta hoidettaisiin
yliopiston sisäisin toimenpitein.
Tällainen puhe kuulostaa tietysti
hyvältä
ministeriössä,
koska
kukaan ei vaatisi rahaa ja kaksi
kärpästä saataisiin yhdellä iskulla.

H

elsingin yliopisto suhtautui
Itä-Suomen
yliopiston
hankkeeseen hiukan nihkeästi,
koska pelättiin että kansallisia
resursseja
hajautetaan
liikaa.
Erityisesti Lapin yliopiston pelättiin
saavan hankalan kilpailijan, ja
kilpailu saattaisi heijastua ensin
opiskelijoiden ja lopulta tutkintojen
tasoon
yksiköidenvälisiä
eroja
lisäten.
Kuva: Sabina Saramo
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J

älkeenpäin
ajatelleen
voi
nähdä, että Itä-Suomen tulosta
koulutusapajille on ollut myös
hyötyä. Muutama nuori tutkija on
saanut töitä Joensuusta, ja on
tietysti hyvä, että lakimiesammattiin
koulutetaan koko maassa. PohjoisKarjala on kokenut kovia, mutta
koulutuspuolella se on pitänyt
pintansa.
Sekä
Lapilla
että
Joensuun toiminnalla on ihan
kiinnostava profiili. Joensuu on
ollut vuosikaudet mukana alan
tohtorikoulutuksessa ja muussa
tutkimusyhteistyössä,
joten
se
tiedettiin ihan hyväksi peluriksi.

A

la
on
nimittäin
varsin
keskittynyt, vaikka julkisella
sektorilla
työpaikkoja
onkin
onneksi myös maakunnissa. Ei
ole missään mielessä Helsingin
yliopistonkaan etu, että muut
yliopistot heikkenevät, etenkään
kun
katsotaan
asiaa
koko
koulutusalan
näkökulmasta.
Lapin koulutusvastuu on jo nyt

määrällisesti melkoinen henkilöstön
määrään nähden, ja kymmenen
lisäpaikkaa olisi kyllä tuntunut
jossain sekin. Valtakunnallinen
yhteistyö
ja
työnjako
toteutuvat
dynaamisemmin,
kun
yhteistyökumppanin
voi
valita.
Esimerkiksi
Turku
ja
Joensuu toteuttavat yhteistyötä
valintakokeessa.
Helsingissä
hakijamäärät ovat niin suuret, että
yksittäisen korjaajan on vaikea ehtiä
arvostella juuri nykyistä enempää
koevastauksia, jollei aikaa varata
enemmän.
Suunnitelmat
ovat
pikemmin toisensuuntaisia.

K

oska Itä-Suomi tyydytti osan
koulutuslisäyksestä, vanhojen
tiedekuntien ei tarvinnut niin paljon
lisätä
aloituspaikkamääriään.
Helsingin
tiedekunnan
koulutuslisäykseksi tuli 20, kun taas
Turku ja Lappi selvisivät puolella
siitä. Rehtori palkitsi tiedekuntaa
pienellä lisärahoituksella siitä,
se että se hyväksyi tämän
lisävastuun, mutta tuo rahoitus jäi
lähinnä symboliseksi. Ministeriö
ei osoittanut Helsingin yliopistolle
asiaa varten erikseen rahoitusta.

V

aasan koulutuksen kannalta
laajennus
tuli
hyvään
saumaan. Oli luontevaa, että
jokin osa uusista aloituspaikoista
tulisi Vaasaan, koska tiedekunta
on sitoutunut Vaasan yksikön
toimintaan ja koska kohtuullisella
koulutuslisäyksellä
Vaasan
toiminnan resursseista saataisiin
hiukan enemmän irti vaarantamatta
toiminnan laatua ja kaksikielisyyttä.
Koska
ruotsinkielisistä
hakijoista on ollut niukkuutta,
ei katsottu perustelluksi lisätä

aloituspaikkoja
ruotsinkielisessä
kiintiössä. Helsingissä aloittavien
uusien
ruotsinkielisten
määrä
puolestaan
katsottiin
aiheelliseksi laskea suhteessa
valtakunnan
kokonaislisäykseen
(80
aloituspaikkaa),
koska
Helsingin yliopistolla on toisin
kuin
muilla
valtakunnallinen
vastuu
ruotsinkielisestä
j u r i s t i k o u l u t u k s e s t a .
Suomenkielisessä
kiintiössä
puolestaan oli mahdollista lisätä
aloituspaikkoja myös Vaasassa,
mutta ei enempää kuin sen verran
että
toiminnan
kaksikielisyys
varmasti edelleen toteutuisi.

T

ällaisilla pohdinnoilla päädyttiin
lisäaloituspaikkojen jakamiseen
Helsingin ja Vaasan kesken. Vaasa
sai siis kokoaan suuremman
osan kakusta, vaikka lisäystä
ei voitu toteuttaa molemmissa
kieliryhmissä. Lisäys kertoo siitä,
että tiedekunta uskoo ja luottaa
siihen, että Vaasan koulutus toimii
erinomaisesti ja ettei koulutuslisäys
tätä vaaranna, vaan ainoastaan
jonkin verran tehostaa toimintaa.
Opetusryhmän koko tulee edelleen
säilymään kohtalaisen pienenä,
etenkin Helsingissä opiskeluun
verrattuna. Siitä valttikortista ei ole
tarkoitus luopua, mutta pieni edun
tasoitus oli paikallaan. Yliopisto
on saanut toimintaan Vaasassa
myös
alueellista
rahoitusta,
joten nämäkin rahoittajat saavat
nyt sijoitukselleen hiukan lisää
vastinetta.
Uskoisin
kaikkien
olevan tyytyväisiä, Justuksenkin,
joka saa muutama sielun lisää
jäsenkuntaansa.
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O

len varma siitä, että Vaasa opiskelupaikkana kiinnostaa hakijoita myös
jatkossa, eivätkä Joensuun houkutukset sotke pestuumarkkinoita

perusteellisesti.

Kaksikielisyys

säilyy

erityispiirteenä

meillä

myös

jatkossa. Se, että tutkinnon laadulla kilpaillaan, on myös hyvä asia.
Joensuulla on hienot suunnitelmat sen suhteen, miten se leiviskänsä
hoitaa. Joensuu on itse asiassa katsellut meiltä mallia, mutta pyrkii
trimmaamaan koulutuksensa vielä paremmaksi. Sopii yrittää!

Kimmo Nuotio
dekaani
Kuva: Ari Aalto
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Amanuenssi puoltaa
paikkalisäystä
V

aasan yksikön amanuenssi Marja-Riitta Hakala näkee kasvavan
oppilasmäärän pelkästään hyvänä asiana:
-Joillekin valinnaisille kursseille on välillä ollut haastavaa saada
opiskelijoita mukaan. Jatkossa potentiaalia tulee luultavasti olemaan
enemmän. Sama koskee myös maisteriopintoja Vaasassa, vaikka
maisterivaiheen opiskelijoita meillä onkin hyvin. Syksyllä 2012 aloitti 13
opiskelijaa.

E

nsi
syksystä
lähtien
opiskelupaikkaa
oikeustieteellisessä
tiedekunnassa saa lykätä vuodella muunkin syyn kuin asepalveluksen
tai raskauden takia. Jatkossa syytä lykkäämiselle ei tarvitse eritellä,
vaan pelkkä ilmoitus riittää.
-Siksi läsnä olevien opiskelijoiden määrä saattaa hyvinkin säilyä melko
samana kuin tähänkin asti lisäyksestä huolimatta, Marja-Riitta kertoo.
-Paikkamäärän nosto oli kuitenkin äärimmäisen tärkeää juuri sen vuoksi,
että opiskelijoita riittää edelleen kursseille, vaikka osa lykkäisi opintoja
vuodella eteenpäin.

O

piskelijamäärän tuleva lisäys ei ole aiheuttanut merkittävää
työmäärän kasvua.
-Viisi lisäopiskelijaa menee niin sanotusti tässä samalla muun ohessa,
Marja-Riitta sanoo.
-Salivarausten kanssa joudumme olemaan jatkossa tarkempia, sillä
esimerkiksi tenttisaleissa istumapaikkoja pitää olla kaksinkertainen
määrä tenttijöihin nähden. Tulevaisuudessa tarvitsemme mahdollisesti
hiukan suurempia saleja.

A

lustavaa keskustelua oppilasmäärien lisäämisestä on käyty jo jonkin
aikaa, mutta Marja-Riitta kertoo uudistuksen edenneen nopeasti
varsinaisen päätöksen jälkeen.
-Idea muutoksesta Vaasan osalta tuli puheeksi viime vuoden
lokakuussa. Olimme juuri ajoissa, sillä oli tärkeää saada päivitetyt tiedot
esimerkiksi lukioille jaettaviin opinto-oppaisiin. Sen jälkeen ollaan edetty
periaatteessa aika nopeasti. Vaasa haluaa pysyä mukana kehityksessä,
kun muut tiedekunnat ovat nostamassa opiskelijakiintiöitään ja ItäSuomen yliopisto aloittaa uuden koulutuksen ensi syksynä.

L

isäys tapahtuu suomenkieliseen kiintiöön, jonka vuoksi on erityisen
tärkeää varmistaa jatkossa kaksikielisyyden toteutuminen.
-Yleinen käsitys opiskelijoilla tuntuu kuitenkin olevan se, että
25

opetuskielellä on käytännössä suurempi merkitys kuin ryhmän sisäisellä
kielijaolla.

K

aiken kaikkiaan opiskelijapaikkojen lisäys välittää positiivisen viestin
rahoittajille.
-Suoraa vaikutusta Vaasan yksikön määrärahoihin uudistuksella ei ole,
mutta tämä on selvä viesti siitä, että toimintamme jatkuu ja kehittyy.
Lahjoitusrahat Vaasan yksikölle on määritetty vuoden 2014 loppuun, eli
nyt on hyvä aika tällaiselle uudistukselle. Näen paikkamäärän kasvun
ehdottoman hyvänä asiana, Marja-Riitta sanoo.
Teksti ja kuva: Emma Laakkonen
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Millaiseksi
rikosprosessimme
kehittyy?
Johdanto

O

heisessa kirjoituksessa ajatuksena on, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
Vaasan yksikön tulevat lakimiehet
hieman pohtisivat sitä, miten heidän näkemyksensä mukaan kansallinen rikosprosessimme oletettavasti kehittyy ja miten sen tulisi
kehittyä. Jo toteutuneet muutokset ovat olleet niin nopeita, ettei
juuri mikään ole enää välttämättä
itsestään selvää. Erilaisia näkemyksiä saattaa olla siitä, mikä on
realistista ja myös siitä, mihin tulisi
edes pyrkiä. (Ja pienenä lisäsyynä kirjoitukseen on, että itse olen
entinen vaasalainen - ja edelleen
Vaasan Sportin mestisjoukkueen
kannattaja).

Kehityksen suunta

S

uomalainen rikosprosessi on
kokenut viimeisten viidentoista
vuoden aikana merkittäviä muutoksia ja muutosten tahti on koko
ajan kiihtynyt. Nyt keskustellaan
jonkinlaisen syytteestä sopimisen
(syyteneuvottelu, plea bargain)
käyttöön ottamisesta meilläkin.
Vielä 2000-luvun alussa tällainen

menettely torjuttiin jyrkästi täysin
sopimattomana
oikeusjärjestelmäämme. Julkisen sektorin rahoituksen supistamisen aiheuttama
resurssivaje näkyy tässäkin asennemuutoksessa.

M

ielenkiintoista kyllä, vuonna
1997 voimaan saatettu nykyinen välittömään, keskitettyyn ja
suulliseen oikeudenkäyntiin perustuva
rikosoikeudenkäyntimenettelymme lisäsi tuolloin varsin
radikaalisti voimavarojen käyttöä.
Vanhassa prosessissa silloisissa
raastuvanoikeuksissa
käsiteltiin
helposti 20-30 rikosasiaa päivässä
virka-ajan puitteissa (omat kokemukseni ovat lähinnä Vaasan raastuvanoikeudesta, mutta meno oli
samanlaista muuallakin). Tämä oli
ajankäytöllisesti mahdollista, kun
oikeuskäsittely perustui täysin esitutkinnassa annettujen kertomusten uudistamiseen. Tuollaiseen
prosessiin ei varmasti kukaan haluaisi enää oikeusturvasyistä palata, mutta tosiasia on, että laadukas
prosessi vie aikaa ja tulee kalliiksi.
Nyt mietitään ratkaisuja, joilla saataisiin aikaan säästöjä laadusta
kuitenkaan ratkaisevasti tinkimättä.

27

Voimavarojen käyttö

V

uoden 1997 rikosprosessiuudistuksessa
tasapainotettiin
lisääntynyttä voimavarojen käyttöä jonkin verran sillä, että samalla otettiin käyttöön poissaolokäsittely. Vastaajan tuomitseminen
rangaistukseen
poissaolevana
voi sisältää huomattavia oikeusturvariskejä, jos säännökset eivät
edellytä haasteen henkilökohtaista tiedoksiantoa ja yksityiskohtaisen tiedon saamista syyttäjän
vaatimuksista. Meillä sääntely on
tältä osin asianmukainen, mutta
EU:n sisälläkin on esimerkiksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen
mukaiseen rikoksentekijän luovuttamismenettelyyn lisätty erityisiä
vaatimuksia poissaolotuomion täytäntöönpanoa koskien.

J

ulkisen talouden rahoitussahdinko näkyy edellä todetuin tavoin siinä, että oikeudenhoidon on
sopeuduttava suhteellisesti ottaen
vähenevään rahoitukseen. Vuonna 2006 käyttöön otettua kirjallista menettelyä rikosasioissa käräjäoikeudessa voidaan perustella
ainoastaan resurssien säästöllä.
Vain yhdeksän vuotta aikaisemmin
rikosprosessiuudistuksessa
oli
nimenomaisesti
painotettu
asianosaisten
henkilökohtaisen
kuulemisen merkitystä parhaina
tiedonlähteinä. Nykyään kirjallisessa prosessissa asianosaisia
kuulematta ratkaistaan jo hieman
yli kolmannes käräjäoikeuksien
juttukannasta.
Jatkokäsittelylupajärjestelmän käyttöönotto muutoksenhaussa
käräjäoikeudesta
hovioikeuteen on puolestaan tarkoitettu keventämään hovioikeuksien työmäärää.

EIT:n tuomaristoa. Council of Europe Credits.
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N

yt harkittavana on myös oikeusministeriön
asettaman
työryhmän laatima esitys tietynlaisesta syytteestä sopimisesta. Esitys on varsin rajoitettu verrattuna
kaikille yleisellä tasolla tuttuihin
yhdysvaltalaisiin ja englantilaisiin
esimerkkeihin ja esitykseen saattaa tulla vielä olennaisiakin muutoksia ennen mahdollista voimaantuloa. Mutta jo tällaisen esityksen
tekeminen ja vakavasti harkittavaksi ottaminen ovat merkittäviä
muutoksia rikosprosessuaalisessa
ajattelussamme. Ottamatta esitykseen sisällöllisesti kantaa (syytteestä sopimista yleisesti olen
käsitellyt Pekka Viljasen juhlakirjassa julkaistussa artikkelissa) sen
resurssivaikutukset voisivat olla
sikäli mielenkiintoiset, että ne olettavasti kohdistuisivat vaativiin asioihin kuten talousrikoksiin. Nythän
jo toteutetut uudistukset ovat tähdänneet käsittelyn keventämiseen
vähäisissä asioissa. Tunnustus ja
siihen perustuva syytteen tai esitutkinnan rajoittaminen voisi helpottaa nimenomaan vaativien ja
laajojen asioiden käsittelyä, joissa
oikeudenkäynnin viivästymiset lähinnä aiheutuvat.

P

oissuljettua ei siis ole, että
meilläkin epäillyn rikoksen tunnustamiselle annettaisiin olennaista merkitystä rangaistuksen mittaamisessa. Nykyään oikeuskäytäntö
on tältä osin varsin rajoittava ja
vain hieman kärjistäen voi nykyprosessista sanoa, että tunnustaminen ei todellakaan kannata. Tunnustuksen suurempaa merkitystä
ei voida enää vastustaa sillä argumentilla, että tekonsa tunnustanut
vastaaja pääsisi muihin vastaajiin
verrattuna yhdenvertaisuutta louk-

kaavan lievällä tuomiolla, kun oikeudenkäynnin pitkittyminenkin on
nykyään otettava huomioon rangaistuksen määräämisessä. Sen
sijaan aiheellista epäilemättä on
huolehtia vastaajan oikeusturvasta
sopimismenettelyssä common law
-järjestelmän esimerkkejä tehokkaammin. Tosin esimerkiksi Yhdysvalloissa epäkohdat korostuvat
myös suomalaiseen käytäntöön
verrattuna erittäin ankaran rangaistuskäytännön vuoksi.

U

uteen harkintaan olisi syytä
ottaa myös se meillä vakiintuneesti noudatettu periaate, että
vain oman teon, ei muiden tekemien rikosten, selvittämisen edistämisellä on merkitystä rangaistuksen
mittaamisessa. Ns. kruununtodistajien käyttöön on meillä suhtauduttu perinteisesti hyvin torjuvasti, mutta kategorisen kielteiseen
suhtautumiseen ei välttämättä ole
enää tässäkään kysymyksessä
varaa. Yhdysvalloissa esimerkiksi
talousrikostutkinta olisi käytännössä mahdotonta ilman tällaista menettelyä. Norjan esimerkki puolestaan osoittaa, ettei tunnustamista /
syytteestä sopimista pidä ajatella
yksinomaan vastaajaa koskevana
kysymyksenä. Norjassa katsotaan
tunnustuksen olevan merkittävä
etu väkivalta- ja seksuaalirikosten
asianomistajillekin, jotka saavat
tunnustusprosessissa
vaatimuksiinsa ratkaisun nopeasti ja ilman
henkilötodistelua.
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Ihmisoikeustulkinnat

R

esurssien käytön ohella hyvin
merkityksellinen kysymys rikosprosessin viime aikojen kehityksessä on ollut jatkuvasti elävä
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta. On syytä
korostaa sitä eroa, etteivät kansalliset tuomioistuimet voi juurikaan
hakea tulkintaohjetta suoraan ihmisoikeussopimusten
artiklojen
sisällöstä, vaan sisällön niille antavat vasta EIT:n ratkaisut. EIT:n
tulkinnat ne bis in idem -kiellosta,
itsekriminointisuojasta ja epäillyn oikeudesta avustajaan ensimmäisestä esitutkintakuulustelusta
alkaen lisäävät yksilön (vastaajan) oikeussuojaa, mutta saattavat samalla tosiasiassa rajoittaa
yhdenvertaisuuden ja aineellisen
totuuden toteutumista rikosprosessissa. Nykyään rikosoikeuden30

käynnissäkin prosessitekniikka on
varsin ratkaisevassa asemassa ja
lopputulos riippuu yhä useammin
sattumanvaraisista seikoista.

K

un Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset tarkoittavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vähimmäistasoa, niiden
tarkka noudattaminen periaatteessa kehittää prosessiamme pelkästään parempaan suuntaan. Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole
aina näin yksinkertainen. Ihmisoikeustuomioistuin ei ymmärrettävästi pysty ottamaan huomioon
kaikkia kansallisten järjestelmien
erityispiirteitä. Kansalliselle lainsäätäjälle ei puolestaan ole helppo
tehtävä reagoida ihmisoikeustuomioistuimen jatkuvasti kehittyviin
ja muuttuviin tulkintoihin. Näin voi
syntyä ainakin väliaikaisesti tilanteita, jolloin EIT:n tulkintaa on varsin vaikea sovittaa kansalliseen

prosessiimme.

sen vastaisina.

E

Yhteenveto

simerkiksi samassa asiassa
kahteen kertaan syyttämisen
ja tuomitsemisen kieltävän ne bis
in idem -periaatteen soveltaminen
erittäin laajasti erilaisiin hallinnollisiin sanktiomenettelyihin on
merkittävä haaste suomalaiselle
oikeudenhoidolle. Meillä oikeusvoima ja vireilläolovaikutus eivät
ole ulottuneet eri prosessimuotojen rajojen yli. Lisäksi asian tosiasiapuolen selvittäminen saattaa
olla hallinnollisessa menettelyssä
paljon puutteellisempaa kuin rikosprosessissa. Tällä hetkellä on
kansalaisten
yhdenvertaisuuden
kannalta epätyydyttävää, että sattumanvaraiset seikat ratkaisevat,
voidaanko rikossyytettä esimerkiksi veropetoksesta tutkia, vai onko
saman teon katsottava tulleen tutkituksi ja lopullisesti ratkaistuksi jo
veronkorotusta koskevassa verotusmenettelyssä. Tuomioistuimet
eivät voi näitä ongelmia ratkaista
ilman rikosprosessin ja hallinnollisten sanktiomenettelyjen yhteensovittamista lainsäädäntötasolla.

S

uomalainen rikosprosessimenettely on toisaalta eräiltä piirteiltään vastaajaa suojan osalta
selvästi EIT:n tulkintaa tiukemmalla kannalla. Esimerkiksi syytesidonnaisuuden tulkinta on oikeuskäytännössämme
merkittävästi
tiukempi. Myöskin edellä mainitussa syytteestä sopimisessa sopimisoikeuden laajentamisen rajat
tulevat meillä todennäköisemmin
kansallisesta
perusoikeustulkinnasta kuin EIT:n käytännöstä. EIT
ei ole pitänyt common law -järjestelmiin kuuluvia plea bargaining
-menettelyjä ihmisoikeussopimuk-

M

illainen on siis tulevaisuuden
rikosprosessi? Käyttää voimavaroja tarkoituksenmukaisesti
asian laadun ja luonteen vaatimalla tavalla. Mahdollistaa oikeudenkäynnit ilman kohtuuttomia
viivästyksiä ja asianosaisille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
turvaavalla tavalla. Samalla kuitenkin aineellista rikosoikeutta ja
rikosvastuuta tehokkaasti toteuttaen. Näin varmaan optimimaailmassa, mutta miten se tehdään käytännössä?
Oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen

P ekka K oponen

on syntynyt S av taipaleella vuonna 1955. H än va mistui oikeustieteen kandidaatiksi
1977, lisensiaatiksi vuotta my hemmin ja tohtoriksi vuonna 2004.

H än

toimi Vaasan kaupunginvi kaalina vuosina 1984-1990 sekä
Vaasan lääninhallituksen poliis tarkastajana ja lääninsyyttäjänä
1990-1997. K orkeimman oikeuden
jäsen ja oikeusneuvos hänestä tuli
syyskuussa 2009.
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FASTLASKIAINEN

K

orkeakoulukonsortion
perinteinen
Fastlaskiaistapahtuma ajoittui tänä vuonna
tiistaille 12. helmikuuta. Haalarien
värikirjo
Kalarannassa
oli
vaikuttava ja tunnelma korkealla.
Justus osallistui pulkkakilpailuun
upealla Lain pitkä koura -nimisellä
muodostelmalaskulla, jossa oli
edustettuna
niin
tuomioistuinlaitos,
lainvalvontasektori
kuin itse rikollisetkin.
Pulkalla
oli
lieviä
vaikeuksia
pysyä koossa ja
lakikirjat sinkoilivat
eikä
tuomaristo
valitettavasti ollut
järin
suosiollinen
lukuunottamatta
viininpunaisiin
h a a l a r e i h i n
pukeutunutta
luonnollisesti
täysin puolueetonta
jäsentään! Kilpailun
voitti Åbo Akademin
opiskelijoiden
Hästen
är
frukt
-niminen
pulkka,
jossa istuva hevonen heitteli
mandariineja liukuessaan alas
mäkeä. Muita kilpailun huippuhetkiä
oli mm. Noviumin Fredagsmys
-pulkka sohvineen, televisioineen
ja sipsipusseineen.

R

astiradalla
pääsimme
jälleen
kerran
Justuksen
ratsastuskouluun,
joka
tuntui
toppavaatteissa ja umpihangessa
huomattavasti haasteellisemmalta

kuin
aikoinaan
kastajaisissa.
Muilla rasteilla saimme kantaa
kananmunaa lusikassa ja treenata
salibandya.

L

opuksi
oli
ohjelmassa
perinteinen
hallitusten
välinen köydenveto. Taistelimme
urhoollisesti, mutta päädyimme
naamallemme hankeen. Häviöllä
saattaa olla jotain tekemistä
naisvaltaisen
joukkueemme
kanssa. Köydenvetokisan jälkeen
oli aika laskea vielä viimeiset
laskut ja poistua sitten O’Malleysiin

palkintojenjakotilaisuuteen.
Jatkobileet järjestettiin Fontanassa
SSHV:n
afterski-teemasitsien
päätyttyä.
Teksti: Lotta Nahkala
Kuvat: Emma Laakkonen
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T

erveisiä KV-viikoilta!

Bergen, Norja
23.1.-27.1.2013

N

orjassa Justusta edustivat
ulkoasiainvastaavamme
Elena sekä allekirjoittanut,
joka liittyi seuraan vasta
torstaina sen jälkeen, kun oli
menestyksekkäästi mokaillut
lentojen varaamisen kanssa.
Väliin jääneellä hytte-reissulla
teemana oli ganstas paradise
ja meno kylmästä ulkoilmasta
huolimatta ilmeisen railakasta.

T

Artiklan, Pykälän ja Justuksen edustusta.

orstaina
vierailimme
reilun
kahdensadantuhannen
asukkaan
kokoista
kaupunkia
reunustavalla
vuorella
nimeltä
Floien - se on yksi seitsemästä
Bergeniä ympäröivästä vuoresta.
Illalla oppilastalolla soitti kokonaan
oikeustieteen
Barely Legal.
opiskelijoista
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koostuva bändi Barely Legal hurja todiste siitä, että elämässä
on aikaa muuhunkin kuin lakikirjan
lukemiseen.

P

erjantaina
vierailimme
paikallisessa
oluttehtaassa:
reissu oli mielenkiintoinen ja
tarjoilut hyvät! Kuulimme myös
luennon aiheesta ”organized crime

and human trafficking” ennen kuin
siirryimme sitsaamaan yliopiston
tiloihin.

L

auantaina
ohjelmassa
oli
perinteisesti vuosijuhlat, jotka
järjestettiin hienolla hotellilla, ja
Bergenin viehättävä keskustakin
näyttäytyi erityisen hurmaavana:
vuorten
rinteille
rakennettujen
talojen valot kimmelsivät mustaa
taivasta vasten.

K

aikenkaikkiaan
viikko
oli
erittäin onnistunut, maisemat
hienoja ja ihmiset ystävällisiä.

Sunnuntaina
odotti
kotimatka
tunnin yöunien jälkeen ja vaikka
tavarat jäivät vaihtolennolla yöksi
Kööpenhaminaan, se ei mieltä
masentanut.

B

ergen
oli
kaupunkina
todella
viehättävä:
helposti
jäsennettävä, sopivan kokoinen,
erittäin kaunis - pähkinänkuoressa
sellainen, mihin menisi mielellään
uudestaan
vaikka
pitkälle
viikonloppulomalle.
Emma Laakkonen

Aarhus, Tanska 6.2. - 11.2.2013

M

atka Aarhusiin sujui hyvin,
vaikka
junamatkalla
eksyimmekin vahingossa silent zone
-vaunuun ja ehdimme keskustella
äänekkäästi monta asemanväliä
ennen kuin ahdistuneen näköinen
tanskalaisnainen päätti puuttua
tilanteeseen. Perillä Aarhusissa
saimme käteen ensimmäiset oluet
ja meidät pakattiin hytteturille
lähtevään
bussiin.
Hytellä
sitsasimme black&white-teemalla,
Justus kajautti pöydältä Minnen
ja sitsien jälkeen tutustuimme
toisiimme
ja
tanskalaiseen
juomakulttuuriin.

avoidance oli myös viikon teema.
Illalla ohjelmassa oli pubivierailu ja
illallinen. Open bar ilahdutti kaikkia.
int.sekimme ja jesse viljanen.

A

amulla Alexia aiheutti taas kerran
ahdistusta hyvävointisuudellaan
ja
päänsäryttömyydellään.
Palattuamme
Aarhusiin
oli
mellandödin
aika
ja
sen
jälkeen
lähdimme
Bech-Bruun
-asianajotoimistoon
kuulemaan
verosuunnitteluun
liittyvistä
juridisista
ongelmista.
Tax
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P

erjantaina ohjelmassa oli kaksi
vierailua ja sitsit yliopistolla.
Paikalliset oikkarit liittyivät seuraan
sitsien jälkeen. Aarhusissa aloittaa
vuosittain noin 430 lakiopiskelijaa
ja sen huomasi.

lahjus-alleviivaustussin. Vuosijuhlat
olivat rennot, ruoka, musiikki ja viini
mahtavia ja kaikilla oli hauskaa
vaikka
allekirjoittaneella
olikin
hieman
ongelmia
lautasliinan
taittelemisessa päähän.

V

S

almistautuminen
vuosijuhliin
aloitettiin reippaasti kello yksi
lauantaina
yliopiston
tiloissa.
Paikalle
hälytetyt
kampaajat,
täytetyt patongit ja samppanja
herättivät
väsyneet
kv-vieraat
eloon
ja
kauneimmilleen.
Ennen
vuosijuhlia
kävimme
vielä
Holst-asianajotoimistossa
cocktailtilaisuudessa.
Yhä
harmittaa, että unohdin ottaa
mukaan Holstin erittäin hienon

unnuntaiaamuna harhailimme
sillikselle
nälkäisinä.
Perille
päästyämme
nautimme
noutopitsasta
ja
lahjoitimme
Aarhusin
intsekille
Lauralle
Justuksen huivin, hupparin ja
maistiaiset Tapio-pullosta. Lopulta
oli aika sanoa hyvästit Aarhusille ja
jäädä odottamaan ensi vuotta.
Lotta Nahkala

Orator, islanti 11.2. - 17.2.2013
English Pubissa. Ilta meni rauhallisissa merkeissä – monella oli aikamoinen väsy matkan jälkeen, tai
sitten kaikki tajusi, että olisi parasta
ottaa ensimmäinen ilta rauhallisesti, koska oli vielä monta päivää jäljellä... ☺

V

M

aanantaina 11.2. alkoi matka
kohti Islannin Reykjaviikiä ja
Oratorin kv-viikkoa, jossa Justusta
edustimme minä, Elena ja Jessica.
Illalla kun suurin osa oli saapunut
paikalle luvassa oli tutustumista,
pitsaa ja spin the wheel-meininkiä
36

iikko oli tiivis ja täynnä ohjelmaa. Viikon aikana saimme
tuntea itsemme sekä turisteiksi että
paikalliseksi. Ohjelmassa oli Islantilaisia nähtävyyksiä ja paikallisten
kanssa oleskelua. Saimme kävellä ja nauttia hienosta ilmasta kansallispuistossa nimeltä Þingvellir,
saimme nähdä geysirin purkauksen sekä mahtavan vesiputouksen
nimeltä Gullfoss. Myös perinteinen
hyttetur järjestettiin rauhallisella
maaseudulla islanninhevosten ympäröimänä.

P

Kala-aluksella.

J

uridista ohjelmaa oli muun muassa vierailu kalastusjohtokuntaan, jossa saatiin tietoa Islannin
kalastuksesta ja sen valvomisesta.
Pääsimme myös kalastusjohtokuntavierailun jälkeen itse merelle kalastamaan, jossa tosin aika monella tuli huono olo meren aalloista.
Vaikka reissu menikin nimellä “kalastusreissu”, siitä tuli vain reissu,
koska kalaa sieltä merestä ei meille ollenkaan tullut. Kävimme myös
Korkeimmassa Oikeudessa oppimassa, että Islannissa ei ole kolme
oikeusastetta niin kuin Suomessa,
vaan pelkästään kaksi. Presidentin tapaaminen oli myös alunperin
ollut suunnitelmissa, mutta se valitettavasti peruttiin.

äiväohjelman lisäksi
meillä oli tietenkin
ohjelmaa myös iltoisin (ja öisin).
Illat
vietettiin
yhdessä,
sitsatsen, laulaen karaokea ja
etsien meidän
Nordic Lovea
ystävänpäivänä. Vuosijuhlissa tuli myös
käytyä
(jotka
tosin eivät olleet ollenkaan
yhtä viralliset kun meidän Suomen
vuosijuhlat) ja sillis tuli taas koettua.

S

umma summarium: matka oli
aivan mahtava, maisemat olivat aivan toista mittakaavaa kuin
Suomen ruskeat pellot, ja ihmiset
joihin tutustuttiin olivat ihania.

J

os olette ajatelleet mennä kvviikolle – menkää Islantiin!

Nina Franssi

O

ma lemppari tältä viikolta oli
epäilemättä Blue Lagoon –
maailman ihanin paikka! Lilluttiin
vedessä höyryn keskellä kasvonaamiot kasvoissa ja nautittiin. En
ole ikinä kokenut mitään sellaista!
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