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1 Esitiedot 

Tässä kappaleessa esitellään oikaisupyynnön tiedot, päätös, johon oikaisua pyydetään sekä kohdat 
päätöksestä, joita pyydetään oikaisemaan. 

1.1 Oikaisupyynnön tekijä 

Oikaisupyynnön tekijä on valintakokeen suorittaja: 

Riederer Klaus Arthur Josef 
Hetu:  
Strömsintie 22 
00930 HELSINKI 
GSM: +358 41 441 1516 (arkisin kello 12 – 18, jos aina edes silloinkaan) 
E-mail: klaus.riederer@kar.fi 
Riedererin äidinkieli: suomi 

1.2 Päätös, johon oikaisua pyydetään 

Pyydän kunnioittavasti oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalta oikaisua oikeustieteellisen 
tiedekunnan valintalautakunnan hylättyyn päätökseen kohdistuen kevään 2016 hakemukseeni Helsingin 
yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan suomenkieliseen oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin (3 v 
+ 2 v) koulutukseen. 

Hakemukseni hakemusnumero on 00006851169 ja se on tehty valintakokeen kautta. Suoritin valintakokeen 
25.5.2016 (suomenkieliset hakijat). 

Olen vastaanottanut edellä mainitun päätöksen sähköpostitse 29. 6. 2016 Helsingin yliopiston 
hakijapalveluista, sähköpostiosoitteesta hakijapalvelut@helsinki.fi. 

1.3 Kohdat päätöksestä, joita pyydetään oikaisemaan 

Pyydän kunnioittavasti oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalta oikaisua kappaleessa 1.2 
mainitun päätöksen seuraaviin kohtiin: 

1) valintakokeen Tehtävä 1, kohta 6 
2) valintakokeen Tehtävä 2, kohta 4 
3) valintakokeen Tehtävä 2, kohta 9 
4) valintakokeen Tehtävä 3, kohta A 
5) valintakokeen Tehtävä 3, kohta B 
6) valintakokeen Tehtävä 3, kohta C 
7) valintakokeen Tehtävä 3, kohta D 
8) valintakokeen Tehtävä 3, kohta E 
9) valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; määräpäivä 
10) valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; kauppa vs. lahja jne. 
11) valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; lahjan peräytyminen jne. 
12) valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; velallisen läheinen jne. 
13) valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; kaupan peräytyminen jne. 
14) valintakokeen Tehtävä 4, toinen kysymys; velkojansuojan jäsentyminen jne. 
15) valintakokeen Tehtävä 5, ensimmäinen ja toinen kysymys 
16) valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Marjatta ja Kullervo 
17) valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Aino ja Ukko 

mailto:klaus.riederer@kar.fi
mailto:hakijapalvelut@helsinki.fi
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1.4 Käsitteistä ja merkinnöistä 

Tässä oikaisupyynnössä Tehtävän 4 ja 5 osajaottelut ovat sen mukaisia kuin annetuissa mallivastauksissa ja 
arvosteluissa on käytetty. Tällä tavoin olen yrittänyt tehdä asiani käsittelystä mahdollisimman selkeän. 

Mallivastauksilla ja arvosteluperusteilla viittaan tässä niihin seikkoihin, jotka on mainittu oikeustieteellisen 
tiedekunnan valintakokeen 2016 arvosteluperusteissa, jotka on julkaistu 1. 7. 2016 verkko-osoitteessa: 

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Arvosteluperusteet%202016.pdf 

2 Oikaisupyynnöt ja muut pyynnöt 

Pyydän kunnioittavasti, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunta tarkistaa 
minulle myönnetyt vuoden 2016 valintakokeiden lähtökoepisteet ja valintakokeen tehtäväpisteet 
arvosteluperusteineen tässä kappaleessa täsmennettyjen oikaisupyyntöjen ja Kappaleessa 4 laajemmin 
esitettyjen oikaisuperusteiden nojalla, ja että valintalautakunta tarvittaessa muuttaa päätöstään 
kohdistuen kevään 2016 hakemukseeni hakemusnumerolla 00006851169 Helsingin yliopiston 
oikeustieteelliseen tiedekuntaan suomenkieliseen oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin (3 v + 2 v) 
koulutukseen, kuten on Kappaleessa 1.2 täsmennetty. 

Pyydän myös kunnioittavasti, että minulle ilmoitetaan viipymättä perusteltu päätös asiasta, Kappaleessa 
1.1 mainittuun sähköpostiosoitteeseeni. 

Mikäli arvoisa valintalautakunta tulee siihen tulokseen, että oikaisupyynnön nojalla tarkastetut 
lähtökoepisteeni ja valintakokeen koepisteeni eivät oikeuta myöntämään minulle hakemaani 
opiskelupaikkaa valintakokeen nojalla, pyydän kunnioittavasti seuraavaa.  

Pyydän kunnioittavasti ensisijaisesti, että valintalautakunta käyttäisi yliopistolain (558/2009) 5 luvun 36 § 3 
momentin mukaista oikeutta jakaa hakijat erilaisen koulutustaustan perusteella ryhmiin huomioiden tässä 
oman koulutustaustani, ja että valintalautakunta käyttäisi myös mainitun lain 5 luvun 36 a § momenteissa 
annettuja toimivaltuutuksia hyväkseen, jotka oikeuttavat yliopiston käyttämään opiskelijoiden 
erillisvalintaa sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien kelpoisuuden 
yliopisto on määritellyt erikseen siten, että valintalautakunta huomioisi koulutustaustani lisäksi muun 
kokemukseni ja muun pätevyyteni ja kelpoisuuteni Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekunnan 
suomenkielisen oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin (3 v + 2 v) koulutuksen erillisvalintaan liittyen 
siten kuin valintalautakunta asialliseksi katsoo tämän oikaisupyyntöasiakirjani käsiteltyään ja muiden 
mahdollisesti tarpeellisesti katsomiensa selvitysten jälkeen toteaa. Pyydän siis, että tulisin erillisvalituksi 
mainittuun koulutukseen, mikäli valintalautakunta näin asialliseksi katsoo, kelpoisuuteni ja muun 
pätevyyteni perusteella. 

Pyydän kunnioittavasti toissijaisesti, että valintalautakunta käyttäisi yliopistolain (558/2009) 5 luvun 36 § 3 
momentin mukaista oikeutta jakaa hakijat erilaisen koulutustaustan perusteella ryhmiin huomioiden tässä 
oman koulutustaustani, ja että valintalautakunta käyttäisi myös mainitun lain 5 luvun 36 a § momenteissa 
annettuja toimivaltuutuksia hyväkseen, jotka oikeuttavat yliopiston käyttämään opiskelijoiden 
erillisvalintaa sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien kelpoisuuden 
yliopisto on määritellyt erikseen siten, että valintalautakunta huomioisi koulutustaustani lisäksi muun 
kokemukseni ja muun pätevyyteni ja kelpoisuuteni Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekunnan 
suomenkielisen oikeusnotaarin (3 v) koulutuksen erillisvalintaan liittyen siten kuin valintalautakunta 
asialliseksi katsoo tämän oikaisupyyntöasiakirjani käsiteltyään ja muiden mahdollisesti tarpeellisesti 
katsomiensa selvitysten jälkeen toteaa. Pyydän siis, että tulisin erillisvalituksi mainittuun koulutukseen, 
mikäli valintalautakunta näin asialliseksi katsoo, kelpoisuuteni ja muun pätevyyteni perusteella. 

Kolmassijaisesti pyydän kunnioittavasti, että arvoisa valintalautakunta lausuisi, mikäli se asialliseksi näin 
katsoisi, yleisestä kelpoisuudestani hakea Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta. 

Seuraavassa on kerrottu vain suppeat perustelut esityksen täydellisyyden ja sujuvuuden vuoksi eikä niihin 
tule lukijan rajoittua. Varsinaiset perustelut oikaisupyynnöilleni olen esitettänyt Kappaleessa 3 samaa 

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Arvosteluperusteet%202016.pdf
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järjestystä noudattaen. Luonnollisesti, perusteluiden tärkeysjärjestys on myös sama kuin tässä kappaleessa, 
jossa ei ole luettavuuden vuoksi nimenomaisesti viitattu kuhunkin kyseeseen tulevaan alakohtaan. 

2.1 Oikaisupyyntöjen tausta 

Tämä asiakirja kaikkineen on täysin allekirjoittaneen omaa tekstiä eikä sen tuottamisessa ole konsultoitu 
toista henkilöä. Esitetyt mielipiteet, kriittisistäkin äänenpainoista huolimatta, ovat allekirjoittaneen omia 
henkilökohtaisia eikä niitä esitetty kostotarkoituksessa tai muutenkaan mala fide. Tarkoitus on tuoda julki 
havaittuja epäkohtia toivoen, että niiltä jatkossa välttyisiin. 

2.2 Valintakokeiden lähtöpisteiden määrä 

Olen saanut lähtöpisteitä v. 1990 suorittamastani ylioppilastutkinnosta yhteensä 24 pistettä. Pyydän 
kunnioittavasti, että tätä päätöstä muutetaan, ja että lähtöpisteeni korotetaan 26 pisteeksi. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunta ei ole noudattanut kansainvälisiä 
sopimuksia ja kansallista lainsäädäntöä määritellessään erisuuruiset maksimipistemäärät annettaville 
lähtöpisteille YO-tutkinnon suorittamisajankohdasta riippuen. Näin toimiessaan ja eriarvoisia lähtöpisteitä 
jakaessaan valintalautakunta on syyllistynyt hakijoiden eriarvoiseen kohteluun: syrjintään. 

Lähtöpisteiden laskennassa tulee noudattaa ainoastaan yhtä (vuoden 1996 tai myöhemmin) suorittaneiden 
pistejakoa riippumatta kokelaan omasta YO-tutkinnon suoritusvuodesta. Vain tällä tavoin voidaan 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen käsittely ja välttyä syrjimiseltä. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.1. 

2.3 Valintakokeen Tehtävä 1, kohta 6 

Valintakokeen Tehtävän 1 kohdassa 6 koevastaukseni ”C” on katsottu arvosteluperusteissa vääräksi niin, 
että olen saanut mainitusta kohdasta tiettävästi -1 pisteen. Pyydän kunnioittavasti, että tätä päätöstä 
muutetaan, ja että  

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta +1 pisteen, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0 pistettä, tai 

3) kolmassijaisesti mainitun kohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta 
omasta vastauksestaan. 

Valintakokeen Tehtävän 1 tehtävänannossa on kerrottu, että jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 
yksi oikea vastaus (A, B, C tai D), ei yksi tyypiltään ”eniten oikea” vastaus. Toisin sanoen, tehtävän 
vastauksen tulee olla absoluuttisen selvä. Kohdan ”C” väittämä ei kuitenkaan ole selvä, koska mainitussa 
kohdassa on jätetty oleellista tietoa pois: tieto velkojan suostumuksen riippuvuudesta sallitun maksuajan 
pidentämisessä kolmesta kuuteen kuukauteen puuttuu kokonaan väittämästä. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.2. 

2.4 Valintakokeen Tehtävä 2, kohta 4 

Valintakokeen Tehtävän 2 kohdassa 4 koevastaukseni ”D” on katsottu arvosteluperusteissa vääräksi niin, 
että olen saanut mainitusta kohdasta tiettävästi -1 pisteen. Pyydän kunnioittavasti, että tätä päätöstä 
muutetaan ja että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta +1 pisteen, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0 pistettä, tai 
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3) kolmassijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta 
omasta vastauksestaan. 

Valintakokeen Tehtävän 2 tehtävänannossa on kerrottu, että jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 
yksi oikea vastaus (A, B, C tai D), ei yksi tyypiltään ”eniten oikea” vastaus. Toisin sanoen, tehtävän 
vastauksen tulee olla absoluuttisen selvä. Kohdan ”D” väittämä ei kuitenkaan ole selvä, koska mainitussa 
kohdassa on jätetty oleellista tietoa pois: tieto kenen aiheuttamasta tuottamuksellisesta tai tahallisesta 
toiminnasta puuttuu kokonaan väittämästä. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.3. 

2.5 Valintakokeen Tehtävä 2, kohta 9 

Valintakokeen Tehtävän 2 kohdassa 9 koevastaukseni ”A” on katsottu arvosteluperusteissa vääräksi niin, 
että olen saanut mainitusta kohdasta tiettävästi -1 pisteen. Pyydän kunnioittavasti, että tätä päätöstä 
muutetaan, ja että  

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta +1 pisteen, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0 pistettä, tai 

3) kolmassijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta 
omasta vastauksestaan. 

Valintakokeen Tehtävän 2 tehtävänannossa on kerrottu, että jokaiseen monivalintakysymykseen on vain 
yksi oikea vastaus (A, B, C tai D), ei yksi esimerkiksi ”eniten oikea” vastaus. Toisin sanoen, tehtävän 
vastauksen tulee olla absoluuttisen selvä. Kohdan ”A” väittämä perustuu tietoihin, jotka ovat epäselvästi ja 
harhaanjohtavasti esitetty kyseisen tehtäväkohdan kannalta ainoassa sallitussa lähdeteoksessa (Janne 
Kaisto: Esineoikeuden alkeet, ISBN 978-951-51-0914-9, Forum Iuris 2016, sivu 118).  

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.4. 

2.6 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta A 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen valintakoevastausten arvosteluun kohdistuen otsikon 
mukaiseen tehtäväkohtaan muutetaan siten, että mainitun tehtäväkohdan arvosteluperusteet / pistejako 
mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) 
saavat mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen riippumatta omasta vastauksestaan. 

Tehtäväkohdan kysymyksenasettelussa ja arvosteluperusteissa on tehty useita virheitä, joiden perusteella 
otsikossa mainittu tehtäväkohta on mitätöitävä. Lausun perustelumuistiossani viisi erilaista perustelua 
edellä mainitulle oikaisupyynnölleni, jotka karkeasti tiivistettyinä ovat seuraavan kaltaisia. 

1) Ensisijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että koko Tehtävä 3 on asiaton ipso facto. 
Tehtävän 3 yleisen tehtävänannon mukaisessa koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta tietoa 
kuin valintakoekirjoissa esitetyt tiedot esittämällä Tuula Linnan kirjoituksen ja pääsykoekirjan 
pohjalta yhdistetty näkökulma tapauskertomuksesta. Tälläista synteesinäkökulmaa ei voi 
kuitenkaan muodostaa rikkomatta määräävämmän valintakokeen ensimmäisen sivun yleistä 
tehtävänantoa: ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa 
esitetyt tiedot.”. Näin ollen Tehtävään 3 ei ole vastausta lainkaan, mistä seuraa välttämättä, että 
Tehtävän 3 kohtaan A ei ole myöskään vastausta. Kyseinen tehtäväkohta pitää mitätöidä. 

2) Toissijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 kohdan A tehtävänanto on asiaton 
ipso facto. Tehtävänannon mukaisessa koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta tietoa kuin 
valintakoekirjoissa esitetyt tiedot esittämällä Tuula Linnan kirjoituksen ja pääsykoekirjan pohjalta 
yhdistetty näkökulma tapauskertomuksesta. Tälläista synteesinäkökulmaa ei voi kuitenkaan 
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muodostaa rikkomatta määräävämmän valintakokeen ensimmäisen sivun yleistä tehtävänantoa. 
Tehtävän 3 kohtaan A ei siis ole vastausta lainkaan, ja kyseinen tehtäväkohta pitää mitätöidä. 

3) Kolmassijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 kohdan A kysymys on niin 
epäselvästi laadittu, että toisaalta mallivastaus on tosiasiallisesti aina väärä ja toisaalta kokelaan 
vastaus on aina tulkittava vääräksi arvosteluperusteen mukaan. Tilanne johtaa loogiseen 
mahdottomuuteen eikä koekysymykseen ole olemassa lainkaan vastausta, joten kyseinen 
tehtäväkohta pitää mitätöidä. 

4) Neljässijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 kohtaan A ei ole olemassa 
lainkaan tehtäväannon määräystä täyttävää vastausta, koska mallivastausta 
”rehabilitaatioperiaate” ei ole lainkaan esitetty ainoassa sallitussa vastauslähteessä. Tehtäväkohdan 
A arvostelu pitää näin ollen mitätöidä. 

5) Viidessijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 kohdan A arvosteluperusteissa 
annettu mallivastaus ”tavoiteperiaate” ei vastaa valintakoekysymykseen ”millainen” ja on 
tosiasiallisesti väärin per se. Mallivastauksen ehdottomuus poissulkee tosiasiallisesti kysymyksen 
kannalta oikeamuotoiset vastaukset, mikä johtaa loogiseen mahdottomuuteen. Tehtäväkohdan A 
arvostelu pitää näin ollen mitätöidä. 

6) Kuudessijaisena hyvin suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 kohdan A arvosteluperusteissa 
on korjattu jälkikäteen tehtävänantoa, ja on perusteltu syy olettaa, että teon tarkoitus on ollut 
mala fide. Tehtäväkohdan A arvostelu pitää näin ollen mitätöidä. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.5. 

2.7 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta B 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan siten, että 

1) ensijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainitusta kohdasta yhden pisteen 
riippumatta omasta vastauksestaan, ja että tästä kohdasta minulle myönnettyjä pisteitä 
tarvittaessa muutetaan niin, että saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto on ipso facto 
valintakokeen yleisen tehtävänannon vastainen, koska koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta 
materiaalia kuin valintakoekirjat, mistä ei kuitenkaan voi saada pisteitä valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaisesti. Näin ollen koko Tehtävän 3 pistejako pitää mitätöidä, mukaan lukien kohta B. 

Toissijaisena suppeana perusteena esitän, että koevastaukseni on linjassa annetun mallivastauksen 
suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.6. 

2.8 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta C 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan siten, että 

1) ensijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainitusta kohdasta neljä pistettä 
riippumatta omasta vastauksestaan, ja että tästä kohdasta minulle myönnettyjä pisteitä 
tarvittaessa muutetaan niin, että saan mainitusta tehtäväkohdasta neljä pistettä, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kolme pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai 
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4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto on ipso facto 
valintakokeen yleisen tehtävänannon vastainen, koska koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta 
materiaalia kuin valintakoekirjat, mistä ei kuitenkaan voi saada pisteitä valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaisesti. Näin ollen koko Tehtävän 3 pistejako pitää mitätöidä, mukaan lukien kohta C. 
Lisäksi on huomattava, että Tehtävän 3 kohdan C arvosteluperusteissa mainitaan mm. sellaiset ilmaisut 
kuin ”kulutusluottoja” ja ”pikavippejä”, joita ei ilmene missään sanamuodoissa sallitussa valintakoekirjassa. 

Kohtiin 2 – 4 edellä suppeana perusteena esitän, että arvosteluperusteiden näkökulma on yksioikoinen eikä 
arvioi tilannetta tehtävänannon tapauskertomuksen edellyttämällä laajuudella. Kyseisen tehtäväkohdan 
arvosteluperusteissa ei ole lainkaan huomioitu maksukyvyttömyyden väliaikaisia syitä, mm. tapauksen 
Janin ja hänen kaltaistensa nuorten heikkoa ja lyhytaikaista työllistymistä, joka on nykylain mukainen 
esteperuste velkajärjestelyyn pääsemiseksi. Omassa koevastauksessani olen kertonut näistä ja muista 
tapaukseen liittyvistä merkittävistä seikoista. Lisäksi on huomattava, että Tehtävän 3 kohdan E 
arvosteluperusteissa mainitaan väliaikainen esteperuste, joten kyse ei ole sinänsä täysin erilaisista 
vastauksista, vaan näkemyseroista ja painotuksista. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.7. 

2.9 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta D 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan siten, että 

1) ensijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainitusta kohdasta yhden pisteen 
riippumatta omasta vastauksestaan, ja että tästä kohdasta minulle myönnettyjä pisteitä 
tarvittaessa muutetaan niin, että saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto on ipso facto 
valintakokeen yleisen tehtävänannon vastainen, koska koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta 
materiaalia kuin valintakoekirjat, mistä ei kuitenkaan voi saada pisteitä valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaisesti. Näin ollen koko Tehtävän 3 pistejako pitää mitätöidä, mukaan lukien kohta C. 

Toissijaisena suppeana perusteena esitän, että koevastaukseni on linjassa annetun mallivastauksen 
suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.8. 

2.10 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta E 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan siten, että 

1) ensijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainitusta kohdasta kolme 
pistettä riippumatta omasta vastauksestaan, ja että tästä kohdasta minulle myönnettyjä pisteitä 
tarvittaessa muutetaan niin, että saan mainitusta tehtäväkohdasta kolme pistettä, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kolme pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai 

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto on ipso facto 
valintakokeen yleisen tehtävänannon vastainen, koska koevastauksessa on pitänyt huomioida muuta 
materiaalia kuin valintakoekirjat, mistä ei kuitenkaan voi saada pisteitä valintakokeen yleisen 
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tehtävänannon mukaisesti. Näin ollen koko Tehtävän 3 pistejako pitää mitätöidä, mukaan lukien kohta C. 
Lisäksi on huomattava, että Tehtävän 3 kohdan E arvosteluperusteissa mainitaan mm. ”velkajärjestelyn 
mahdollisesti passivoiva vaikutus ja kannustavuuteen liittyvät ongelmat”, ja tämä ilmaisutapa on 
nimenomaisesti saatu Koulun kirjoituksesta, koska asioita ei ilmene samoin merkityksin sallitussa 
valintakoekirjassa. Koulun kirjoituksen näkökulma on tehty nuorten (ylivelallisten) kannalta toisin kuin 
valintakoekirjassa on asiat esitetty. 

Kohtiin 2 – 4 edellä suppeana perusteena esitän, että olen koevastauksessani käsitellyt tapausta 
kysymyksen edellyttämällä tavalla ja osin mallivastauksen jopa ylittävällä tavalla. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.9. 

2.11 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; määräpäivä 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 4 tehtävänannossa on pyydetty nimenomaan tapauskohtaista 
arviota eikä ei ole vaadittu, että kaikki tapausta sivuavat säännöt pitäisi kirjoittaa vastauspaperille. Tätä 
vaatimusta ei ole myöskään esitetty valintakokeen yleisessä tehtävänannossa, jossa on sen sijaan 
kehoitettu keskittymään olennaisiin asioihin. Tapauksen kannalta määräpäiväväitteeni (konkurssiin 
asettamispäivä) ei johda asialliseen virheeseen. Itse asian (arvokorun peräyttämisen) suhteen 
erehdykselläni (täysin oikea vastaus olisi mallivastauksen mukaan konkurssihakemuksen jättöpäivä) ei ole 
tapauksessa merkitystä. Voidaan siis katsoa, että vastaukseni ei ole täysin väärä, ja olisi oikeutettu 
osittaiseen pistehyvitykseen. Tehtävän 4 arvostelussa puolikkaat pisteet eivät ole kielletty; Tehtävän 5 
arvostelussa näitä on käytetty eikä muualla ole mainintaa puolikkaiden pisteiden käytöstä. Jos olisimme 
todellisuudessa selvittämässä asiaa tuomioistuimessa, koevastaukseni ei johtaisi ns. häviöön. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.10. 

2.12 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; kauppa vs. lahja jne. 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena esitän, että koevastaukseni on linjassa mallivastauksen kanssa. Mikäli arvoisa 
valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, pyydän koevastaustani arvioitavan asiallisella 
kohtuudella. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.11. 

2.13 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; lahjan peräytyminen jne. 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 2.5 pistettä, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä, tai  

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 
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5) viidessijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena esitän, että koevastauksessani olen valintakokeen yleisen tehtävänannon mukaisesti 
keskittynyt olennaisiin seikkoihin, ja näissä nimenomaisesti Tehtävän 4 tehtävänannon kannalta tapauksen 
kannalta olennaisiin seikkoihin. Käsin kirjoittamalla en olisi edes kyennyt vastaamaan niin laajalti kuin 
mallivastauksessa on tehty, joka selvästikin koetilanteessa kohtuudella käsin kirjoitettuna ylittäisi 
koepaperissa annetun vastaustilan. Pääosin vastaukseni on linjassa mallivastauksessa esitettyjen tapauksen 
kannalta olennaisten seikkojen kanssa. Mikäli arvoisa valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, 
pyydän koevastaustani arvioitavan asiallisella kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset 
koevastausten suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.12. 

2.14 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; velallisen läheinen jne. 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan siten, että 

1) ensijaisesti mainitun tehtäväkohdan osakohdan pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että 
kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainitusta kohdasta yhden 
pisteen riippumatta omasta vastauksestaan, ja että tästä kohdasta minulle myönnettyjä pisteitä 
tarvittaessa muutetaan niin, että saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 4 tehtävänannossa on kehotettu käyttämään 
lisämateriaalia ”syventämään kokelaan ymmärrystä”, huolimatta siitä, että valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaan vastauksia arvosteltaessa huomioidaan vain valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. 
Kuitenkin, otsikon mukaisen kohdan mallivastauksessa / arvosteluperusteissa viitataan nimenomaisesti 
katkelmaan hallituksen esityksestä HE 102/90, ja että tieto tästä lähteestä tai sen lukemisesta tulee ilmetä 
koevastauksesta. Mainittu HE 102/90 ei ole valintakoekirjoissa esitetty eikä siihen nojautuvaa tietoa pidä 
vaatia pistehyvityksen saamiseksi. 

Kohtiin 2 – 3 edellä suppeana perusteena esitän, että olen koevastauksessani käsitellyt tapausta 
kysymyksen edellyttämällä tavalla olennaisiin seikkoihin paneutuen. Koevastauksestani on myös 
luettavissa, että olen perehtynyt katkelmaan hallituksen esityksestä HE 102/90; arvosteluperusteissa ei ole 
nimenomaisesti edellytetty, että koevastauksessa pitää olla nimetty em. lähde. Mikäli arvoisa 
valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, pyydän koevastaustani arvioitavan asiallisella 
kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset koevastausten suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.13. 

2.15 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; kaupan peräytyminen jne. 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena esitän, että olen koevastauksessani käsitellyt tapausta kysymyksen edellyttämällä 
tavalla olennaisiin seikkoihin paneutuen. Mikäli arvoisa valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, 
pyydän koevastaustani arvioitavan asiallisella kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset 
koevastausten suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.14. 



Klaus A J Riederer: Oikaisupyyntö oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle 12/45 

2.16 Valintakokeen Tehtävä 4, toinen kysymys; velkojansuojan jäsentyminen jne. 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai  

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena edellä oleviin esitän, että koevastauksessani olen valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaisesti keskittynyt olennaisiin seikkoihin, ja näissä nimenomaisesti Tehtävän 4 
tehtävänannon kannalta tapauksen kannalta olennaisiin seikkoihin. Koevastauksessani olen tuonut esille 
arvosteluperiaatteesta poikkeavan näkökulman, mutta joka on silti katsottavissa tapauksen kannalta 
validiksi. Mallivastaus on taasen jokseenkin epämääräinen ja aiempi laajuus mallivastauksessa huomioiden, 
mallivastausta noudattaen käsin kirjoittamalla en olisi edes kyennyt vastaamaan niin laajalti kuin 
mallivastauksessa kyseisessä tehtäväkohdassa. Mallivastauksen mukainen vastaus kokonaisuudessaan 
selvästikin ylittäisi vastauspaperissa annetun tilan. Käsin kirjoitetun tekstin pitää olla kohtuudella 
luettavissa, eikö sen pidä olla myös kohtuudella koetilaisuudessa kirjoitettavissa annettuun vastaustilaan? 

Mikäli arvoisa valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, pyydän koevastaustani arvioitavan 
asiallisella kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset koevastausten suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.15. 

2.17 Valintakokeen Tehtävä 5, ensimmäinen ja toinen kysymys 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten pisteytykseen kohdistuen em. kysymyksiin 
muutetaan siten, että 

1) ensisijaisesti mainittujen tehtäväkohtien pistejako mitätöidään kokonaisuudessaan, ja että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainituista kohdista 6.5 pistettä 
riippumatta omasta vastauksestaan, ja että saan mainituista tehtäväkohdista 6.5 pistettä; tai 

2) toissijaisesti mainittujen tehtäväkohtien arvostelua muutetaan siten, että annettuun kysymykseen 
vastanneisiin käytetään mallivastauksesta ja arvosteluperusteista tarvittaessa ja soveltuvin osin 
poikkeavaa pisteytystä, missä huomioidaan hakijoiden koevastaukset asiallisesti sekä kohtuuden 
mukaan, ja että saan mainituista tehtäväkohdista sen pistemäärän kuin arvoisa valintalautakunta 
katsoo asiaan kuuluvaksi. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 5 tehtävänannossa on nimenomaisesti käsketty 
tarkastella tapausta rikosoikeudellisesta näkökulmasta JA Korpisaaren laajan teoksen (Päivi Korpisaari 
Johdatus viestintäoikeuteen, ISBN 978-951-51-0915-6, Forum Iuris 2016, 219 sivua) pohjalta JA monien 
mahdollisten rikosten pohjalta. Kuitenkin, arvosteluperusteiden ”mallivastauksessa” on selvitetty tapausta 
VAIN YHDEN rikoksen näkökulmasta. Tehtävän arvosteluperusteet nojautuvat täysin tähän 
”mallivastaukseen”, joka ei vastaa tehtävänantoa. Näin ollen koko Tehtävän 5 pistejako kohdistuen otsikon 
mukaisiin kysymyksiin pitää mitätöidä; yhteensä 6.5 pistettä. 

Toissijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 5 arvosteluperusteiden ”mallivastaus” olisi 
välttämättä täysin toisenlainen kuin 1. 7. 2016 julkaistu, mikäli vastauksessa olisi noudatettu tehtävänantoa 
ja selvitetty tapausta monien mahdollisten rikosten näkökulmasta: koepaperin vastaustila on hyvin 
rajoitettu, mitä ei edes annettu ”mallivastaus” kunnioita. On huomioitava sen tosiasiallinen laajuus 
kohtuudella käsin kirjoitettuna vastauspaperille ja kohtuullisesti luettavissa olevana. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.16. 
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2.18 Valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Marjatta ja Kullervo 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastaukseni pisteytykseen kohdistuen otsikon mukaiseen 
tehtäväkohtaan muutetaan tarvittaessa siten, että 

1) ensisijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta kaksi pistettä, tai  

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä, tai  

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai  

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Suppeana perusteena esitän, että koevastauksessani olen valintakokeen yleisen tehtävänannon mukaisesti 
keskittynyt olennaisiin seikkoihin. Olen koevastauksessani tarkastellut tilannetta Marjatan ja Kullervon 
tekemisten ja siitä seuraavien mahdollisten vastuiden kannalta ottaen huomioon niin perustuslain, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) ja sananvapauslain kuin rikoslainkin. Vastaukseni on linjassa 
annetun ”mallivastauksen” kanssa. Mikäli arvoisa valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, pyydän 
koevastaustani arvioitavan asiallisella kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset koevastausten 
suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.17. 

2.19 Valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Aino ja Ukko 

Pyydän kunnioittavasti, että päätöstä liittyen koevastausten arvosteluun kohdistuen em. tehtävänantoon 
muutetaan siten, että 

1) ensisijaisesti mainitun tehtäväkohdan pistejako kohdistuen tapauksen Facebook-ryhmän 
ylläpitäjien Ainon ja Ukon rikosoikeudelliseen vastuuseen mitätöidään, ja että kaikki kokeeseen 
osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainituista osakohdasta 1.5 pistettä 
riippumatta omasta vastauksestaan, ja että saan mainituista tehtäväkohdista 1.5 pistettä; tai 

2) toissijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä, tai 

3) kolmassijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen, tai 

4) neljässijaisesti saan mainitusta tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

Ensisijaisena suppeana perusteena esitän, että Tehtävän 5 arvosteluperusteissa myönnetään, että ”A:n ja 
U:n väitteelle vastuusta irtisanoutumisesta ei löydy selvää vastausta valintakoekirjasta”. Koska 
Korpisaaren teos oli AINOA SALLITTU lähde valintakokeen yleisen tehtävänannon ja Tehtävän 5 
tehtävänannon mukaisesti, koekysymys on ipso facto asiaton. Mallivastaus sisältää kuitenkin Korpisaaren 
teoksen suhteen ulkopuolista tietoa, minkä pitäisi olla arvostelun kannalta mitätöntä. 
Arvosteluperiaatteissa mainittu pistehyvityksen saaminen ”kiertoteitse” ei ratkaise itse tehtävän 
laadinnassa tehtyä virhettä. Ex turpi causa non oritur actio -periaatteen (myös mala fide) mukaisesti koko 
osakohdan pistejako tulee mitätöidä kokeen tekijän virheen (tai vilpillisyyden?) vuoksi. 

Toissijaisena suppeana perusteena esitän, että koevastauksessani olen tarkastellut Ainon ja Ukon 
rikosoikeudellista vastuusta tapauksen tilanteessa, jossa he eivät ole poistaneet loukkaavaa aineistoa siitä 
tiedon saatuaan. Mikäli arvoisa valintalautakunta ei kuitenkaan ole samaa mieltä, pyydän koevastaustani 
arvioitavan asiallisella kohtuudella, huomioiden myös annetut määräykset koevastausten suhteen. 

Tarkempina perusteluina pyydän katsomaan perustelumuistiota, Kappale 4.18. 

3 Valintakokeen ensimmäisen sivun määräysten etusija 

Tässä kappaleessa otetaan kantaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
valintakoekäytänteisiin, välillisesti valintakoetilaisuuden järjestämiseen ja erityisesti vuoden 2016 
valintakokeeseen eli valintakoepaperiin per se. Kysymys on siitä nimenomaisesta seikasta, että 
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valintakoepaperin ensimmäisen sivun määräykset ovat ilmeisessä ristiriidassa muiden ennalta annettujen 
opiskelijahakuun liittyvien tietojen kanssa. Asia on niin merkityksellinen, että siihen on paneuduttu tässä 
asiakirjassa syvemmin: koko Kappaleen 3 voimin. 

3.1 Valintakokeen ensimmäisen sivun määräykset ja muu ennalta annetut määräykset 

Valintakoepaperin ensimmäisen sivun asian kannalta merkittävimmät määräykset kuuluvat seuraavasti 
(vahvennus lähteestä, tekstiasemointi allekirjoittaneen): 

”Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu 
hakijan vahingoksi.” 

”Tehtäviin 3–5 vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa 
vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. 
Tehtävään 3 kuuluva liite löytyy tehtävän jälkeen sivuilta 8–13. Tehtävään 4 kuuluva liite löytyy 
tehtävän jälkeen sivuilta 15–18.” 

”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. 
Oikeustapauskysymysten arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan 
antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen 
johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa 
seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää.” 

Edellä mainitut asiat on ilmaistu toisin hakuoppaassa ja valintakokeen 2016 verkkosivuilla (keskenään 
samasanaisesti, vahvennus lähteestä): 

”Kysymyspaperin vastausohjeet on luettava tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen (esim. 
vastaustilan ylittäminen) koituu hakijan vahingoksi. Valintakoetehtävät voivat olla luonteeltaan 
esimerkiksi oikeustapaus-, essee-, aineisto- tai monivalintakysymyksiä. Vastauksen tulee perustua 
valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon, ja 
vastaus on pyrittävä kirjoittamaan jäsennellysti ja selkeästi. Mahdollisiin oikeustapauksiin 
vastattaessa on sekä ilmaistava sovellettava sääntö että sovellettava tätä sääntöä kyseiseen 
tapaukseen. Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa. Valintakoekirjoissa mainittujen lainkohtien 
pykälänumeroita, samoin kuin ennakkotapausten numeroita ei tarvitse valintakokeessa osata; 
riittää kun tuntee valintakokeessa ennakkotapausten numeroiden tai pykälänumeroiden 
yhteydessä kerrotut asiat.”. 

Määräykset ovat erilaiset lähteestä riippuen. Valintakoepaperin ensimmäisen sivulla ei kerrota 
eksplisiittisestä missään kohdin, että koevastauksen tulisi perustua myös muuhun aineistoon kuin 
valintakoekirjoissa esitettyyn tietoon. Missään kohdin valintakoepaperia ei viitata mihinkään muualla 
hakuoppaassa tai valintakokeiden 2016 verkkosivulla annettuun määräykseen tai ohjeeseen.  

Valintakoepaperin ensimmäisellä sivulla arvosteluun liittyvä ensimmäinen määräys on ilmaistu täysin 
yksikäsitteisesti [vahvennus allekirjoittaneen]: ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 
2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.” Tähän ilmaisuun on käytetty tarkasti yksi rivi, minkä jälkeen on 
käytetty 3.5 riviä kokonaisarvostelun selventämiseen.  

Miten ilmaisuja ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt 
tiedot.” ja ”Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin ja kokeessa 
mahdollisesti jaettavaan aineistoon.” on tulkittava suhteessa toisiinsa? Onko kysymys ristiriidasta? 
Kysymystä voidaan tarkastella toisaalta oikeudellisesti ja toisaalta loogisesti. 

Koska kyse on yleensäkin valintakokeiden ja oikaisupyyntöni kannalta erityisesti hyvin merkittävästä 
asiasta, tarkastelen asiaa seuraavassa laajemmin.  
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3.2 Sopimusoikeudellisen tarkastelutapa ja sopimusasiakirjat 

Millä oikeudellisin perustein ja käsittein tulisi tarkastella opiskelijahaun oikaisua, erityisesti sellaista seikkaa, 
missä valintakoepaperissa saattaa olla merkittävä ristiriita muuhun annettuun tietoon nähden? Tässä 
asiakirjassa lähtökohdaksi on otettu sopimusoikeudellinen käsittelytapa. 

Voidaan perustellusti ajatella, että kokelaan hakuprosessi yliopiston opiskelijapaikan saamiseksi 
valintakokeineen rinnastuu monia ehtoja käsittävään sopimukseen. Sopimuksen osapuolina ovat 
opiskelupaikan tarjoaja (tässä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta) ja opiskelupaikan hakija 
(tässä allekirjoittanut yksityishenkilö Klaus Riederer, kokelas). Näin ajatellen yliopisto on ”valmistanut” 
sopimuksen, jota molempien osapuolten tulee noudattaa: pacta sunt servanda.  

Mitkä ovat sitten sopimusasiakirjat? Nämä lienevät kohtuullisen ilmeisiä ollen seuraavat: 

• valintakoe(paperi) 25. 5. 2016 (suomenkieliset hakijat), 
• valintakoetilaisuudessa 25. 5. 2016 valvojien antamat suulliset määräykset, 
• koevastaus(paperi) valintakokeeseen 25.5.2016 (suomenkieliset hakijat), 
• nimetyt valintakoekirjat (kirjoissa esitetyt määrätyt tiedot), 
• Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunnan hakuopas 2016, 
• muut mahdolliset tiedot, esitetty valintakokeen 2016 verkkosivuilla 

(http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/valintakoe.html), 
• hakijan täyttämä (käsin kirjoittamana) koevastauspaperi valintakokeeseen 25. 5. 2016 

(suomenkieliset hakijat) ja 
• hakijan YO-tutkintotodistus (kevät 1990). 

Ongelmaksi muodostuu asiakirjojen pätemisjärjestys ja erityisesti niissä tilanteissa, joissa dokumenteissa on 
mahdollisesti toisistaan ja mahdollisesti itsessään ristiriitaista tietoa. 

Sopimusoikeudellinen näkökulman kannalta laista varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL) tulee 
tässä tilanteessa erityisesti tarkastelun alle pykälät § 30, § 31, § 32, § 33, § 36 ja § 39. Yleisenä vahvasti 
velvoittavana oikeuslähteenä on myös mm. katsottu maan tapa soveltuvan lain puuttuessa. Voidaan siis 
ajatella, että yliopiston aikaisempi käytäntö rinnastuu tässä tilanteessa ”maan tavaksi”. Näin ajatellen, 
miten aikaisemmin on toimittu, voitaisiin täten katsoa hyväksyttäväksi nytkin, mikä seikka olisi yksi 
sopimusasiakirja muiden joukossa. 

3.3 Maan tapa ja yliopiston tapa 

Argumenttia maan tapa eli ”yliopiston aikaisempi käytäntö” on punnittava valintakokeiden osalta 
nähdäkseni hyvin varovaisesti. Perusteita tähän voidaan esittää useita, nostan seuraavassa esille joitakin 
merkittävämpiä seikkoja. 

Epäsuhta sopijaosapuolten välillä on ilmeinen ja huomattava: hakija ei ole voinut vaikuttaa ennalta 
sopimuksen ehtoihin eikä hänellä ole käytettävissä sellaisia taitotaidollisia, henkilöstöllisiä tai rahallisia 
voimavaroja, jotka yliopistolla on (ja on ollut sopimusta luodessaan) käytettävissään (vertaa OikTL § 31, § 
36). Yleinen sopimusoikeudellinen käytäntö on, että jos sopimusehdossa on epäselvyyttä, niin tilannetta 
katsotaan sen sopijaosapuolen haitaksi, joka on ko. sopimusehdon luonut. Erityisesti tässä tilanteessa on 
huomioitava, että kyse ei ole mistä tahansa yliopistosta ja sen tiedekunnasta. Helsingin yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta vastaa sopimusasiakirjojen tuottamisesta. Jos ehdot ovat siten ristiriitaiset, 
että asiassa syntyy vahinkoa, niin kumman osapuolen tulee kantaa vastuu vahingosta: yliopiston vai 
hakijan? 

Kun yliopisto vetoaa ”aikaisempaan käytäntöönsä”, pitääkö hakijan [olla tietoinen tai nyt paremminkin] olla 
tarvinnut tietää näistä seikoista (vertaa perusteltu vilpitön mieli ja OikTL 39)? Missä sopimusasiakirjassa on 
nimenomaisesti mainittu, että hakijan täytyy olla tutustunut aikaisempaan käytäntöön, mm. aikaisempiin 
valintakokeisiin ja niiden tehtävänantoihin, ohjeisiin, määräyksiin ja arvosteluperusteisiin ja mahdollisiin 
muihin merkittäviin yleisiin periaatteisiin, joita ei välttämättä ole missään paperissa kerrottu? Jos 
valintakoepäätöksistä on tehty oikaisuja, ovatko oikaisupäätökset perusteluineen saatavilla samalla tavoin 
kuten varsinaiset päätökset? Mihin vedetään se raja mistä hakijan pitää tietää ja mistä olla tietoinen 
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toisaalta valintakokeeseen mennessään ja toisaalta valintakoetta suorittaessaan? Pitääkö hakijan suorittaa 
valmennuskurssi, vain oppiakseen ”talon tavoille”? Ei siis edes päästäkseen opiskelijaksi, vaan ainoastaan 
oppiakseen yliopiston käytänteet. Toisin sanoen, ovatko nämä käytänteet sellaisia, että niitä tietämättä, 
ymmärtämättä ja noudattamatta kokelas ei voi hyväksytyksi, vaikka sinänsä osaisikin kaiken 
pääsykoekirjoissa esitetyn tiedon? Kuinka monta kertaa keskimäärän ovat hakijat yrittäneet aikaisemmin 
oikeustieteelliseen ennen sisäänpääsyään? 

Jos yliopisto vetoaa ”aikaisempaan käytäntöönsä” ja sen oikeellisuuteen, miksi yliopisto kuitenkin pyytää 
kirjallisesti palautetta ja kehitysideoita kokelailta heti valintakokeen jälkeen jopa niin, että se arpoo 
palkinnon vastaajien kesken (vertaa OikTL § 30, § 33, § 39)? Eikö tämä osoita sitä, että yliopisto ei ole 
itsekään tyytyväinen aikaisempaan käytäntöönsä, jos se kerran maksaa palautteen saamisesta – vain 
vastaajien oli mahdollista osallistua palkinnon arvontaan? Vai oliko palautteen pyytämisessä kyse vain 
näennäisestä (vale)toimesta? Onko yliopiston aikaisempi käytäntö niin hyväksi todettu ja toimiva, niin että 
kehitysideoiden pyytäminen voisi olla pelkkää huijausta, millä yritettäisiin vain pitää hakijat tyytyväisinä? 
Mitä tällainen toiminta kertoisi yliopiston aikeista? 

Mitkä ovat sopijaosapuolten todelliset tarkoitusperät (vertaa OikTL § 30, § 33, § 39)? Kun yliopisto käyttää 
(itseoikeutetusti) ”kaikkia mahdollisia” keinoja opiskelija-aineksen valintaan, niin eikö hakijalla tule olla 
myös samanlainen oikeus puolustautua? Onko yliopisto toiminut mahdollisesti mala fide ja / tai yhtä kaikki 
tarkoituksella jättänyt asiakirjoihin mahdollisesti ristiriitaista tietoa selvittääkseen siltä varalta, että josko 
jokin kokelas olsi kyllin nokkela havaitakseen asian? Miten yliopisto toimii siinä tilanteessa, jossa tällainen 
kokelas tulee vastaan? 

3.4 Argumentit puolesta 

Sopimuksen jälkeisessä epäselvyydessä kysymys on usein sopimuksen tulkinnasta. Tehdään siis pro et 
contra vertailu sen suhteen, miten valintakoekokeen ensimmäisen sivun määräyksiä on tulkittava suhteessa 
muihin määräyksiin.  

Yliopisto (pro) esittää, että [vuoden 2016] valintakokeen ensimmäisen sivun määräys ”Vastauksia 
arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.” ja [vuoden 2016] 
hakuoppaan ohje ”Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin ja 
kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.” voivat olla molemmat voimassaolevia ilman ristiriitaa.  

Kokelas (contra, allekirjoittanut) esittää, että valintakokeen ensimmäisen sivun määräyksillä on etusija, ja 
että tämä etusija on niin vahva, että se ei voi väistyä edes Tehtävien 3 ja 4 arvostelutilanteessa. 
[Menestyvän väitteen seuraamuksia selvitetään tuonnempana.]  

Ajatellaan, että yliopisto ei ensin myönnä edellä mainittujen määräysten mahdollista ristiriitaa, ja sitten 
puolustautuu. Jatketaan ajattelumallia, jossa yliopisto perustelee kantaansa noudattaen seuraavaa 
skenaariota, luonnollisesti viitaten asiaankuuluviin lakikohtiin ja vastaaviin, jotka tässä luettavuuden vuoksi 
pois jätettäköön. 

1) Yliopisto (luonnollisesti) kiistää ensin kaiken toteamalla, että valintakoepaperin ensimmäisellä 
sivulla on selvästi mainittu viittaukset Tehtävien 3 ja 4 liitteisiin, ja että mainitulla sivulla yksi on 
myös määrätty noudattamaan [selvästikin tehtäväkohtaisia] ohjeita. Koska tehtäväkohtaisissa 
ohjeissa on käsketty huomioimaan muuta kokeessa jaettua materiaalia, ensimmäisen sivun 
(ensimmäinen arvosteluun liittyvä) määräys väistyy näiltä osin, niin että kyseessä ei ole mitään 
tosiasiallista ristiriitaa sopimusasiakirjojen etusijan suhteen. Kokelas on siis väärässä ja olkoon vaiti 
asiasta. 

2) Jos ja kun edellä mainittu ei riitäkään, niin yliopisto jatkaa, että se toimii bona fide, ja sen 
tarkoituksena on vain suorittaa puolueeton opiskelijavalinta saadakseen parhaat mahdolliset 
kokelaat oikeustieteen opin tielle. Kyse voisi siis olla jonkinlaisesta virheestä, mutta ei mala fide 
menettelystä. 

3) Yliopisto toteaa sitten, että kyse on ”vain vähäisestä ja tosiasiallisesti merkityksettömästä 
virheestä”, jossa valintakokeen ensimmäisestä sivusta on puuttunut maininta ”Vastauksia 
arvosteltaessa otetaan huomioon myös [tai ja] kokeessa jaettava aineisto”. 
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4) Siten yliopisto perustelee, että kyse on vain vähäisestä virheestä, koska se on itse asiassa korjattu 
jo ennen esiintymistään ja näin ollen virhe on myös tosiallisesti merkityksetön. 

5) Yliopiston mukaan virhe on korjattu siten, että tieto kokeessa jaettavan aineiston huomioimisesta 
arvostelussa on kerrottu kokelaalle hakuoppaassa ja internetissä, ja tähän tietoon kokelaan on 
välttämätöntä pitänyt tutustua jo hakukelpoisuuttaan selvittäessään ja osoittaessaan, siis jo ennen 
valintakokeeseen osallistumista. Kokelaan on siis pitänyt tietää asian oikea laita, vaikka hän ei 
olisikaan tiennyt asiaa. 

6) Lisäksi yliopisto puolustautuu [Kappaleen 3.2 vastalauseista huolimatta], että kyse on täysin 
vakiintuneesta käytännöstä, minkä mukaan valintakoepaperin ensimmäisellä sivulla ei tarvitse 
mainita kaikkea mahdollista, tarpeellista tai ei. Tämä on siis yliopiston tapa toteuttaa niitä 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, joita sille on lain mukaan määrätty. 

7) Yliopisto myös toteaa, että pärjätäkseen valintakokeissa ”kunnon” kokelas läpikävisi ennen omaa 
valintakoettaan myös aiempia valintakokeita. Kokelaan olisi tullut tietää, että yliopiston vakiintunut 
käytäntö on, että valintakokeen ensimmäisellä sivulla ei ole tapana mainita, että valintakokeessa 
jaettua materiaalia huomioidaan arvostelussa. Vain valmistaumalla hyvin valintakokeisiin voi niissä 
menestyä, joten kokelaan on siis pitänyt tietää asiasta myös tämän seikan nojalla. 

8) Lopuksi yliopisto kysyy, että mikäli kokelas on havainnut mahdollisen virheen jo koetilanteessa, niin 
miksi hän ei ole siitä heti ilmoittanut valintakokeen valvojille? Toimiiko kokelas itse mala fide, ja jos 
näin on, asia pitää jättää tutkimatta liiemmälti. 

3.5 Argumentit vastaan 

Tulkittaessa kaikkein tärkeimmäksi sopimusehdoksi valintakoepaperin ensimmäinen sivu, joka ei väisty 
muiden sopimuskohtien edessä, valintakokeen yleinen arvostelu (pistejako) saattaa muuttua hyvin 
merkittävillä tavalla. Tämän johdosta sille ”contra” -näkemykselle, että valintakokeen ensimmäinen sivu 
olisi määräävä sopimusasiakirja eikä sen tulisi väistyä edes arvosteltaessa Tehtävien 3 – 5 koevastauksia, 
pitää esittää lukuisia painavia argumentteja.  

Kokelas esittää siis seuraavia perusteluja ”contra” –näkemystään tukevaksi. Maallikkona hän ei osaa viitata 
asiaankuuluviin lakikohtiin, joihin ei seuraavassa muutenkaan viitattaisi luettavuuden ylläpitämiseksi eikä 
siksikään, että mainittuja tietoja ei oikeustieteellisen hakuoppaan ohjeiden mukaan hänen tarvitsisikaan 
osata. 

1) Valintakoepaperi sisältää paljon sellaisia tietoja, joita ei ole missään muualla sopimusasiakirjoissa 
mainittu: varsinaiset valintakoekysymykset. Näiden tietojen suhteen toimiminen (vastaaminen 
annettuihin kysymyksiin) on täydellisen ratkaisevaa hakijan yliopistoon opiskelijaksi hyväksymisen 
kannalta. 

2) Valintakoepaperin ensimmäinen sivu sisältää monta sellaista määräystä, jota ei ole sellaisenaan 
missään muualla sopimusasiakirjoissa. Näiden määräysten noudattaminen on täydellisen 
ratkaisevaa hakijan yliopistoon opiskelijaksi hyväksymisen kannalta. Valintakoepaperin 
ensimmäisellä sivulla todetaan muun muassa, että ”Tehtäviin 3–5 vastataan annetun vastaustilan 
mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei 
lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa.” Näitä tietoja ei ole kerrottu Tehtävien 4 ja 5 
tehtävänannoissa; Tehtävän 3 tehtävänannossa määrätään ”Tehtävään vastataan 
vastauslomakkeelle. Ylimenevää osaa ei lueta. Vastausten on oltava lyhyitä ja täsmällisiä.”; 
hakuoppaassa on maininta ”Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa.” 

3) Valintakoepaperin ensimmäinen sivu sisältää sellaisia määräyksiä, jotka on muutettu (ilmaistu 
toisin) suhteessa muualla sopimusasiakirjoissa mainittuun. Valintakoepaperin ensimmäisellä sivulla 
todetaan muun muassa, että ”Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa.” Hakuoppaassa ja 
valintakoesivulla on maininta ”Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa.” Ilmaisulla on merkittävä ero; 
valintakoepaperin merkitystä on lievennetty kokelaan kannalta. Jos jotain määräyksiä on muutettu 
ensimmäisellä sivulla suhteessa muihin hakuoppaan määräyksiin, niin miksi muitakin määräyksi ei 
oltaisu voitaa muuttaa? Pitääkö kokelaan muistaa kaikki hakuoppaan tiedot ulkoa, ja sitten verrata 
niitä mielessään lukiessaan valintakoepaperin määräyksiä? 



Klaus A J Riederer: Oikaisupyyntö oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle 18/45 

4) Valintakokeen yleisen tehtävänannon määräävyyttä ilmentää se, että ohjeiden merkittävyyttä 
korostetaan kahteen kertaan, ensimmäisellä (ensimmäisellä kahdella) ja viimeisellä rivillä (nimi- ja 
otsikkotiedot pois lukien nyt ja jatkossa). Ensinmainitussa todetaan [vahvennus ohjeessa]: ”Lue 
tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu hakijan 
vahingoksi.”. Viimeisellä rivillä on annettu valintakoepaperin silmämääräisesti näkyvin määräys, 
joka on annettu vahvennetuin suuraakkosin [ulkoasu suoraan valintakoepaperista]:”LUE OHJEET JA 
TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI.”. 

5) Valintakokeen yleisen tehtävänannon yleistä määräävyyttä ilmentää myös kysyisellä sivulla 
annettujen määräysten sanamuotojen todennäköisin tulkinta. Ensimmäisen rivin ”Lue tarkasti 
seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu hakijan 
vahingoksi.” sanamuodosta voidaan esittää kysymys mitä ilmaisu ”seuraavat ohjeet” tarkoittaa: 

a) valintakokeen ensimmäisen sivun ohjeita, 
b) b) muita myöhemmin tulevia ohjeita, vai 
c) c) molempia edellä mainittuja (a ja b)? 

Tarkastaltaessa ensimmäisen ja viimeisen rivin määräystä kokonaisuutena, ilmeisintä on, että 
ensimmäisen rivin määräys viittaa ensisijaisesti ensimmäisen sivun ohjeisiin ja toissijaisesti 
sittemmin ilmeneviin ohjeisiin, ja että viimeisen rivin määräys viittaa kääntäen edellä mainittuun 
nähden: ensijaisesti valintakokeen sivulta kaksi alkaen ilmenevään tekstiin ja toissijaisesti 
valintakokeen sivun yksi ohjeisiin.  

6) Valintakokeen yleisen tehtävänannon määräävyyttä korostivat myös kokeen valvojat suullisesti 
kokelaille valintakoetilaisuuden alussa. He kertoivat myös milloin kokeesta saa poistua, milloin koe 
päättyy, milloin pääsee vessaan jne. Kokeen valvojat eivät osanneet vastata allekirjoittaneen 
hyvissä ajoin ennen kokeen alkua ja uudelleen koetilanteen alussa esittämiin yksinkertaisiin 
kysymyksiin, missä järjestyksessä vessaan mennään, saavatko ensin ilmoittautuneet mahdollisesti 
etuoikeuden, ja odottavatko viimeisimmät vuoroaan käytävällä menettäen näin kallista 
koevastausaikaansa. (Koska viimeksi mainittu osoittautui lopulta paikkansa pitäväksi, vessaan ei 
kannattanut mennä lainkaan). 

7) Suomenkieliseen yhteishakuun ilmoittautui 2459 henkilöä, joista osallistui valintakokeeseen 1640. 
Onko kohtuullista odottaa, että näin laajaa huomiota saava valintakoepaperi on mahdollisimman 
virheetön, tai vähintään ainakin, että valintakokeen ensimmäinen sivun määräykset eivät ole 
ristiriidassa eri tehtävien, ja erityisesti Tehtävien 3 – 5, tehtävänantojen kanssa, ja erityisesti 
tilanteessa, jossa valintakoe on yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan? 

8) Ruotsinkielisen valintakokeen ensimmäisen sivun määräykset ovat vastaavat suomenkielisen 
valintakokeen kanssa, mm. ”Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid 
med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.” ja ”Vid bedömningen av svaren beaktas endast 
sådana kunskaper som framgår av urvals-provslitteraturen.”. Miksi suomenkielisen valintakokeen 
yleiset arvosteluperiaatteet tulisi olla erilaiset ruotsinkielisten vastaavien kanssa, erityisesti 
valintakoetilanteessa, jossa kokelaille kirjallisesti ilmoitetaan vastaavanlaisista käytännöistä? 

9) Valintakoetilanteessa ja valintakoepaperissa annettujen määräysten noudattaminen on hakijan 
kannalta (erillishaku poislukien) täydellisen ratkaisevaa hakijan yliopistoon opiskelijaksi 
hyväksymisen kannalta. Koetilanne, varsinkin ensikertaa sisään yrittävälle (kuten allekirjoittanut), 
saattaa olla kokelaalle erittäin henkisesti rasittavaa. Onko asiallista, että valintakoepaperin 
ensimmäisellä sivulla, jonka tärkeyttä korostetaan yli kaiken valintakoetilaisuudessa kirjallisesti ja 
suullisesti, annetaan kokelaalle mahdollisesti ristiriitaista tietoa arvostelusta, jolla on olennainen 
merkitys tämän hakijan yliopistoon opiskelijaksi pääsyn kannalta? 

10) Tuleeko valintakoetilaisuudessa kokelaan, kaiken paineen alla, käyttää (ylipäätään) hyvin rajallista 
vastausaikaansa ja kuinka paljon valintakoepaperin ensimmäisen sivun tietojen punnitsemiseen, 
että mikä sivulla on ”oikein” ja mikä ”väärin”, ja jos jokin asia mainitulla sivulla on ”väärin”, onko 
sitten kyse mahdollisesti: 

a) kokeentekijän mahdollisesta virheestä ja jos on niin, mitä sitten kokelaan tulee tehdä: 
i. tuleeko kokelaan pyytää selvitystä tilanteeseen koeajan jo alettua näennäisen 

kokeneilta valintakoevalvojilta, jotka eivät silti aiemmin osanneet vastata edes 
yksinkertaisiin kysymyksiin wc-järjestelyistä ja ottaen samalla riskin, että 
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• mahdollisesti nolaa itsensä kaikkien läsnäolijoiden edessä ja sotkee 
keskittymiskykynsä, ja 

• mitä todennäköisimmin hukkaa vain omaa muutenkin liian lyhyttä 
koeaikaansa antaen samalla etusijan niille jotka vain jatkavat 
valintakokeeseen vastaamista, ja  

• kaikesta vaivannäöstään huolimatta mitä todennäköisimmin ei edes saa 
mitään selvää vastausta ongelmaansa, johon kukaan muu ei liene edes 
kiinnittäneen huomiota?  

ii. vai tuleeko kokelaan päätellä itse, että mikä on valintakoepapereiden keskinäinen 
tärkeysjärjestys per kukin yksittäinen valintakoepaperissa mainittu ja mahdollisesti 
ristiriitainen seikka tai sellaiseksi tulkittava ja millä kriteerein järjestys määritellään, 
ja mitä sitten tapahtuu, jos kokelas tekeekin väärän tulkinnan asiasta, mikä ei 
hänelle edes ylipäätään pitäisi kuulua ja kaikkein vähiten ratkaisevassa 
koetilanteessa? 

iii. vai luottaako hakija siihen, että kokeentekijä on kaikkitietävä tai vähintäänkin 
kantaa vastuunsa siten kuten hänen tulee, onhan kyse sentään oikeustieteellisen 
tiedekunnan valintakokeista Helsingin yliopistoon vuonna 2016?! 

b) vai onko sittenkin kyse kokeentekijän tahallisuudesta yrittää harhauttaa kokelasta 
koetilanteessa jakamalla asiaankuulumatonta tietoa, jota hän tuntuu tekevän ainakin 
monivalintakoetehtävissä enemmän kuin ”laki sallii”, siis miksei kokeentekijä toimisi 
samoin myös muissa koetehtävissä, ja näin ollen yhtä hyvin myös valintakokeen yleisessä 
tehtävänannossa? 

c) vai olisiko sittenkin kohtuutonta vaatia, että valintakoetilaisuudessa kokelas vain keskittyy 
valintakokeessa vastaamiseen, noudattaen sitä tietoa mitä on kokeessa annettu ja vastaa 
sen tiedon nojalla mitä hänen on määrätty tekevän valintakokeen ensimmäisellä sivulla? 

11) Onko valintakoepaperin ensimmäisellä sivulla tarkoituksella mainittu ristiriitaista tietoa (suhteessa 
muihin ”sopimusasiakirjoihin”), millä pyritään hämäämään tai muutoin johdottamaan kokelasta 
harhaan? Toimiiko kokeen laatija valintakokeessa yleisesti mala fide? 

12) Hakuoppaan sivulla 3 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, rikosoikeuden 
professori Kimmo Nuotio, tervehtii kokelaita kertoen mm. koulutusalan vankasta suosiosta, 
juristien merkittävästä roolista yhteiskunnassamme, tutkinnon uudistamisesta, juristien 
vaikutusvallasta ja etiikasta. Mikä on tiedekunnan oma vastuu ja etiikka valitessaan opiskelijansa? 

Vaikka kokelaan yllä mainituista perusteluista selvästikin paistaa läpi hänen vähemmän syvä 
oppineisuutensa oikeustieteessä [muun muassa ylipitkien lausumien ja mutkikkaiden päättelyketjujen 
muodoissa], hänen ”contra” argumenttinsa epäilyksettä osoittaa, että valintakokeen ensimmäisen sivun 
määräyksiä on pidettävä vähintäänkin pääsääntöisesti määräävinä. 

Ongelma muodostuukin siitä, että voiko valintakokeen ensimmäisen sivun määräysten etusija väistyä 
määrätyissä tilanteissa, ja jos voi niin millä ehdoin? Erityisesti tässä tilanteessa tulee kyseeseen Tehtävien 3 
ja 4 arvostelutilanne. Miten tulee toimia Tehtäviä 3 ja 4 arvosteltaessa; miten silloin tulee tulkita lausumaa 
”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.”? 

Kokelas katsoo, että mainitun kysymyksen oikeudellinen tulkinta edellyttää niin pitkälle kehittynyttä 
harkintakykyä, että sen voi ainoastaan suorittaa kyllin pitkälle oikeustiedettä lukenut annetun 
argumentaation ja muun tiedon nojalla.  

Näin ollen, seuraavissa oikaisupyyntöjeni perusteluissa olen huomioinut molemmat kannat: ensisijaisena 
sen kannan, että valintakokeen ensimmäisen sivun määräysten etusija ei väisty (contra) ja toissijaisena 
edellä mainitun vastaisen kannan (pro). 

Pyydän siis, että kunnianarvoisa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunta ottaa 
kantaa edellä mainittuun kysymykseen oikaisupyyntöjeni varsinaisten perusteluiden valossa, jotka esitän 
seuraavassa kappaleessa. 

Ennen kuin arvoisa valintalautakunta tekee asiassa päätöksen, pyydän kiinnittämään huomiota 1. 7. 2016 
julkaistuihin arvosteluperusteisiin Tehtävän 4 kohdan ensimmäinen kysymys ”velallisen läheinen jne.” 
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kohdalle. Tässä kohdassa todetaan [kursivointi allekirjoittaneen]: ”Hallituksen esityksen pohjalta hakija on 
lisäksi voinut tuoda esille sen, ettei velallisyhtiön ja C:n läheisyydellä kuitenkaan olisi merkitystä, jos 
saatetaan todennäköiseksi, ettei sillä ole ollut yhteyttä kyseiseen oikeustoimeen. Tätä huomiota ei 
kuitenkaan ole pisteytetty siitä syystä, että pääsykoekirjassa ei käsitellä TakSL:n velallisen läheisiä koskevan 
pykälän 3 momentin säännöstä.” 

4 Perustelumuistio 

Seuraavissa kappaleissa esitetään varsinaiset yksityiskohtaiset perustelut Kappaleessa 2 esitetyille 
oikaisupyynnöille. Tässä otetaan kantaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
valintakoekäytäntöön: valintakokeen lähtöpisteiden määräytymiseen ja valintakoetilaisuuden 
järjestämiseen sekä erityisesti vuoden 2016 valintakokeeseen eli valintakoepaperiin per se. 

Seuraavassa käsitellään ensin valintakokeen lähtöpisteiden määräytymistä arvioimalla yliopiston käytännön 
laillisuutta oikeuslähteisiin nojautuen. Valintakokeen tehtävien oikaisupyyntöjen perusteluiden kohdalla on 
noudatettu samaa järjestystä alakohtineen ja numerointeineen kuin Kappaleessa 2 eikä seuraavassa ole 
luettavuuden vuoksi toistettu ilmaisuja ”ensisijaisesti”, ”toissijaisesti” ja niin edelleen. 

4.1 Valintakokeiden lähtöpisteiden määrä 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valintakokeissa noudatetaan muun 
muassa seuraavia käytänteitä. 

1) Kiintiöjärjestelmä: kaikissa päävalinnan yhteishaun hakukohteissa varataan 75 % opiskelupaikoista 
henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista 
korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa 
syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. 

2) Lähtöpisteiden määräytyminen seuraavasti:  
a. hakijoille annetaan suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon (YO-tutkinnon) perusteella 

enintään 32 lähtöpistettä (vuonna 1996 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet) 
tai enintään 28 lähtöpistettä (vuosina 1970 – 1995 ylioppilastutkinnon suorittaneet) tai 
enintään 24 lähtöpistettä (ennen vuotta 1970 ylioppilastutkinnon suorittaneet), ja 

b. hakijoille myönnetään suoritetusta Reifeprüfung -tutkinnosta enintään 32 lähtöpistettä, 
kokeen suoritusvuodesta riippumatta, ja 

c. hakijoille myönnetään suoritetusta IB -tutkinnosta enintään 32 lähtöpistettä, kokeen 
suoritusvuodesta riippumatta, ja 

d. Eurooppakoulussa eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) suorittaneille myönnetään 
enintään 32 lähtöpistettä, kokeen suoritusvuodesta riippumatta. 

3) Valintakoekirjat julkaistaan ainoastaan painettuina ja varsin arvokkaina teoksina: vuoden 2016 
valintakoekirjat maksoivat 230 euroa (sisältää arvonlisäveron 24 %, ei sisällä kuljetusta). 
Valintakoekirjoja voi lainata myös kirjastoista erittäin rajoitetusti. Kirjallisesta pyynnöstäni 6. 4. 
2016, Kaisa-talon kirjastoon tilattiin kahdet suomenkieliset kirjat, jotka saapuivat sinne n. 15. 4. 
2016 ja lopulta toistuvien pyyntöjeni jälkeen sain yhden kirjasarjan ensimmäisenä käsiini 18. 4. 
2016 n. klo 13 (2 päivän laina-aika, ei varattavissa). Helsingin kaupungin kirjastoissa kirjasarjoja oli 
yksi kappale n. viidessä kaupunginkirjastossa (4 viikon laina-aika), joihin kuhunkin oli välittömästi 
tehty kymmenkunta varausta. 

On selvää, että edellä kuvatut käytenteet suosivat merkittävällä tavalla nuoria (v. 1996 tai myöhemmin YO-
tutkinnon suorittaneita) ja ulkomaisen määrätyn ylioppilastutkinnon suorittaneita sekä sellaisia, joilla ei ole 
aikaisempaa korkeakoulututkintoa sekä maksukykyisiä tai vähintäänkin maksuhalukkaita kokelaita.  

Erityisen huolestuttavaa on, että vanhempia YO-tutkinnon suorittaneita henkilöitä syrjitään merkittävillä 
tavalla, Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 14. artiklan (syrjinnän kielto), perustuslain (731/1999) 2 
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luvun 6 § 2-kohdan (yhdenvertaisuus), rikoslain (39/1889) 11 luvun 11 § 3 –kohdan (syrjintä) sekä rikoslain 
40 luvun 7 § 1-kohdan (virka-aseman väärinkäyttäminen) vastaisesti. 

Euroopan neuvoston direktiivissä 2000/43/EY on puollettu ns. positiivista syrjintää, mm. kiintiöiden 
käyttöä, jotta rodusta tai etnisestä alkuperästä riippuen henkilöä tai ihmisryhmää voitaisiin tukea 
erityistoimin, joita ilman yhdenvertaisen kohtelun periaate ei välttämättä toteutuisi. Sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ylläpitäväksi on säädetty mm. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 2 luvun 6 § 1 momentissa todetaan, että koulutuksen järjestäjän on 
arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja sillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 
Mainitun lain 9 § mukaan positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää, kun kyse on oikeasuhtaisesta erilaisesta 
kohtelusta, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä 
johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. 

Yliopistolaissa (558/2009) 5 luvun 36 § 2 momentissa todetaan mm., että yliopisto päättää 
opiskelijavalinnan perusteista ja että hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa 
erillisiin ryhmiin, joiden sisällä on suoritettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Saman lain 36 b § 1 
momentissa määrätään, että yliopiston yhteyshaussa osa opiskelupaikoista on varattava sellaisille hakijoille, 
joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. Kuitenkin, mainitun lainkohdan 4 momentissa todetaan, että 
yliopiston on myös tällaisen tutkinnon suorittaneille turvattava asianmukainen mahdollisuus päästä 
koulutukseen ja huolehdittava yhdenvertaisuuden säilyminen kohtuullisena eri hakijaryhmien välillä. 
Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan mahdollisuus siirtyä opintoihin muutoin kuin yhteyshaun kautta 
sekä muut rinnastettavat seikat. 

Lakiinkin nojautuvassa eriarvoisessa kohtelussa on kuitenkin aina kyse ns. perusoikeuden 
(yhdenvertaisuuden) rajoittamisesta, jota tulee punnita laajalti. Kohtelulla tulee olla perus- ja 
ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite, ja keinojen tavoitteen saavuttamiseksi tulee olla 
oikeasuhtaisia. Hallituksen esityksen (HE 44/2012, yliopistolaissa (558/2009) 5 luvun 36 [ja 38] § 
muuttamiseksi) kohdassa 1.1 on nimenomaisesti todettu, että opiskelijavalinnassa perustuslaillista 
yhdenvertaisuutta on pyrittävä toteuttamaan myös eri hakijaryhmien välillä, ja että näin toteutetut 
valintamenettelyt eivät saa asettaa vaativuudeltaan hakijoita eriarvoiseen asemaan, ja että valinnoissa 
hakijoita on verrattava yhtäläisin perustein. 

Yliopiston edellä kuvattu käytänne on myös täysin ristiriidassa nykyisen hallitusohjelman 3. kärkihankkeen 
(nopeutetaan siirtymistä työelämään) 2. toimenpidettä, jonka mukaan sujuvoitetaan korkeakouluopintoja 
mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu ja parantamalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. 
Kun valintakoe järjestetään vain kerran vuodessa, ja kirjat ilmoitetaan muutamaa kuukautta ennen 
valintakokeita eikä oikeiksi vastauksiksi hyväksytä muita oikeuslähteitä kuin nimetyt sisäänpääsykirjat, on 
tämä käytäntö kaikkea muuta kuin ”sujuvoittamista”(!).  

Sen sijaan, että yliopisto arvostaisi kahta aiempaa hyvin arvosanoin suoritettua korkeakoulu- (TkT ja DI) ja 
YO-tutkintoani, minua syrjitään ikäni ja jälkimmäisen suoritusvuoteni (1990) johdosta. Kuten järjestelmästä 
on todettavissa, suoritin viimeksi mainitun seuraavasti: 

äidinkieli laudatur, 

ruotsi (keskipitkä) laudatur, 

saksa (pitkä) magna cum laude laudatur (laudatur raja -1 piste), 

matematiikka (laaja) magna cum laude laudatur (43/60, laudatur raja 44), 

englanti (lyhyt) laudatur ja 

reaalikoe laudatur (fysiikka 33/07, biologia 06/02); 

äänimäärä 34, yleisarvosana laudatur. 

Valintalautakunta on määrittelyt lähtöpisteet kokelaille, mutta se ei ole ilmaissut missään, millä 
nimenomaisin perustein kullekin hakijaryhmälle on määrätty valintakokeen (maksimi) lähtöpisteet. Tietoa 
perusteista ei löydy mistään eikä sitä ole saatavilla, kuten yliopiston henkilökuntakaan ei osannut vastata 
esittämääni kysymykseen asiaan liittyen. 
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Yliopistolaista (558/2009) tai sen esitöistä ei saa tukea sille, että eri vuosina suoritettuja ylioppilastutkintoja 
voitaisiin pitää "erilaisena koulutustaustana". Kun yliopisto on jakanut eri vuosina suoritetut 
ylioppilastutkinnat kolmeen eri ryhmään, joille annetut maksimilähtöpisteet ovat erisuuruiset, se on 
rikkonut yhdenvertaisuutta YO-kokelaiden välillä syrjien vanhempia kokelaita heikommilla lähtöpisteillä. 
Lisäksi on huomattava, että yliopisto ei ole jakanut Reifeprüfung, IB ja EB –tutkinnon suorittaneita eri 
alaryhmiin suoritusvuoden mukaan (kuten YO –tutkinnon mukaan on tehty), niin että kaikki mainitut kolme 
ulkomaista tutkintoryhmää ovat saaneet saman maksimilähtöpistemäärän (32 pistettä) kuin tuoreimmat YO 
–tutkinnon suorittaneet. On siis selvää, että yliopisto on käyttänyt mielivaltaansa lähtöpisteiden 
määrittämiseen ja tehnyt sen vanhoja YO –tutkinnonsuorittajia syrjivällä tavalla. 

Edellä mainituin perustein on katsottava, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunta ei ole 
noudattanut kansainvälisiä sopimuksia ja kansallista lainsäädäntöä määritellessään alhaisemmat 
maksimilähtöpistemäärät vuonna 1995 tai aikaisemmin YO-tutkinnon suorittaneille. 

Pyydän kunnioittavasti, että lähtöpisteiden laskemisessa noudatetaan vain yhtä ja samaa (vuoden 1996 tai 
myöhemmin) suorittaneiden pistejakoa riippumatta kokelaan omasta YO-tutkinnon suoritusvuodesta, 
hakijoiden yhdenvertaisen käsittelyn takaamiseksi. 

Kunnioittavasti pyydän siis, että Kappaleessa 1.2 täsmennettyä hakupäätöstä, kohdistuen YO-tutkintoni 
perusteella myönnettyihin valintakokeen lähtöpisteisiin (Kappale 2.1) muutetaan siten, että lähtöpisteeni 
korotetaan seuraavaksi pisteiksi: 8 pistettä + 8 pistettä + 5 pistettä + 5 pistettä = 26 pistettä. 

4.2 Valintakokeen Tehtävä 1, kohta 6 

Valintakokeen Tehtävän 1 kohdassa 6 on kerrottu, että ”Ulosottomies voi myöntää velalliselle maksuaikaa 
enintään kuusi kuukautta.” Väittämä on esitetty arvosteluperusteissa paikkansa pitäväksi (siis vääräksi 
vastaukseksi ko. koekysymykseen).  

Mallivastauksessa on kuitenkin aiemmin kerrottu [vahvennukset allekirjoittaneen], että ”Sivulla 188 on 
todettu, että ”(u)losottomies voi … myöntää maksuaikaa pääsääntöisesti enintään kolme kuukautta. 
Ulosottoa hakeneen velkojan suostumuksella ulosottomies voi myöntää velalliselle maksuaikaa 
korkeintaan kuusi kuukautta”. Vastaus monivalintatehtävän ko. kohtaan on siis selvästikin 
tulkinnanvarainen: ulosottomies voi myöntää velalliselle maksuaikaa enintään kuusi kuukautta, mutta tämä 
maksuajan pidennys kolmesta kuuteen kuukauteen on EHDOLLINEN, se riippuu velkojan suostumuksesta 
eikä siten ole ulosottomiehen omassa vallassa. Näin ollen ei ole TÄYSIN OIKEIN väittää, että ulosottomies 
voisi myöntää velalliselle maksuaikaa enintään kuusi kuukautta, koska JOS velkoja ei suostu tähän, edellä 
mainittu ei onnistu. Jättämällä tämä velkojasuostumusriippuvuus pois tehtävän väittämästä, asiasta 
annetaan väärä kuva.  

Ajatellaan, että edellä mainitun mukaisen tiedonannon ”ulosottomies voi myöntää velalliselle maksuaikaa 
enintään kuusi kuukautta” antaisi velkaneuvoja velalliselle ja velkojalle toisistaan riippumatta eikä neuvoja 
kertoisi, että maksuajan pidennys kolmesta kuuteen kuukauteen riippuu velkojan suostumuksesta. 
Velallisen kannalta seikka, että hän ei saakaan luulemansa kuuden kuukauden maksuaikaa (kun velkoja ei 
sitten suostukaan tähän, ja velallinen ei tiennyt, että velkojan suostumus asiaan tarvitaan), saattaa johtaa 
velallisen katastrofiin (hänellä olisi tulossa tuloja, mutta vasta neljän kuukauden päästä).  

Valintakokeen Tehtävän 1 yleisessä tehtävänannossa on määrätty, että jokaiseen monivalintakysymykseen 
on vain yksi oikea vastaus (A, B, C tai D), siis asian pitää olla absoluuttisen selvä. Mikäli yleisessä 
tehtävänannossa olisi kerrottu, että valitse ENITEN OIKEIN (tai vastaava) väittämä, tilanne olisi erilainen. 
Silloin nimittäin voitaisiin ajatella, että kyse ei ole ehdottomasta (oikein/väärin) seikasta, vaan ko. kohdan 
arvioinnissa tulee tehdä punnintaa, niin että väittämä kallistuisi enemmän paikkansa pitäväksi kuin ei-
paikkansa pitäväksi. 

1) Edellä mainituin perustein katson, että ko. tehtäväkohdan koevastaukseni on oikein, ja pyydän 
kunnioittavasti, että saan siitä +1 pisteen.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden kyse on 
sellaisesta tulkinnanvaraisesta asiasta, jossa en ole suoranaisesti oikeassa, mutta en suoranaisesti 
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väärässäkään (ja että tehtäväkohta per se ei ole tehty vastoin yleistä tehtävänantoa), niin siinä 
tapauksessa pyydän kunnioittavasti, että saan mainitusta tehtäväkohdasta 0 pistettä. Nimittäin, jos 
en ole suoranaisesti väärässä, minua ei siten tule rangaista asiassa negatiivisella pisteellä; mutta jos 
en ole suoranaisesti oikeassakaan, minulle ei tule antaakaan yhtä (positiivista) pistettä.  

Edellä mainituin perustein katson, että koevastaukseni ei ole oikea eikä väärä, ja pyydän 
kunnioittavasti, että saan siitä 0 pistettä. 

3) Tehtävän 1 kuudennen kohdan väittämän C ”oikeellisuuden” punnintaan ei tule primääristi liittää 
kolmen muun kohdan ”oikeellisuuden” tarkastelua, jos ajatellaan, että tehtäväkohdassa on pelkkä 
epäselvyys. Mutta tehtäväkohdan kokonaisuuden tarkastelua ei tule myöskään täysin ohittaa. 
Voidaan nimittäin ajatella, että ko. tehtäväkohta on tehtykin siten, että siinä on suoranainen virhe. 
Toisin sanoen, ko. tehtäväkohta on tehty vastoin Tehtävän 1 yleistä tehtävänantoa, jonka mukaan on 
olemassa vain yksi oikea vastaus per tehtäväkohta, ja nyt onkin niin, että oikeita vastauksia on 
enemmän kuin yksi. Näin ollen ko. tehtäväkohdassa on virhe, joka on kokeen laatijan tekemä. 

Edellä mainituin perustein katson, että tehtäväkohta tulee mitätöidä kokonaisuudessaan siten, että 
kaikki kokeeseen osaa ottaneet saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta koevastauksestaan. 

Kunnioittavasti pyydän siis, että saan tästä tehtäväkohdasta +1 pisteen. 

4.3 Valintakokeen Tehtävä 2, kohta 4 

Valintakokeen Tehtävän 2 kohdan 4 väittämässä D esitetään, että ”Vahingonkorvausta vaativa on 
velvollinen oikeudenkäynnissä näyttämään vahingonkorvauksen perusteen, tuottamuksellisen tai tahallisen 
toiminnan ja vahingon välisen syy-yhteyden sekä vahingon määrän.” 

Mallivastauksessa on kerrottu [vahvennukset allekirjoittaneen], että ”Teoksen sivulla 139 esitetty, että 
vahingonkorvausta vaativa ”on velvollinen näyttämään oikeudenkäynnissä, että korvauksen 
tuomitsemiseen on laissa mainittu, oikeuskäytäntöön perustuva tai muu peruste ja että vastapuolen 
tuottamuksellinen tai tahallinen toiminta on aiheuttanut vahingon (syy-yhteys). […] Lisäksi vahingonkärsijän 
on näytettävä korvaukseksi vaatimansa eli aiheutuneen vahingon määrä.””. Tehtäväkohdan väittämästä 
puuttuu kuitenkin sana ”vastapuolen” (tai vastaava merkitys) ennen mainintaa tuottamuksellisesta tai 
tahallisesta toiminnasta. Näin ollen vastaus tehtävän ko. kohtaan on selvästikin tulkinnanvarainen, 
nimittäin kenen tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta on kyse?  

Voidaan ajatella, että sanan poisjättö olisi merkityksetöntä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Jos kyse ei ole 
nimenomaisesti vastapuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta (kuten kirjassa oli esitetty, 
mutta ei tehtävän väittämässä), vaan jonkin kolmannen tahon tuottamuksellisesta tai tahallisesta 
toiminnasta (joka ei ole vastapuolena), niin vahingonkorvausvaade on esitetty väärälle taholle. Tämähän 
selvästikin johtaisi esimerkiksi vahingonkorvauskanteen raukeamiseen, tai tälle olisi ainakin ilmeinen riski 
olemassa.  

Valintakokeen Tehtävän 2 yleisessä tehtävänannossa on määrätty, että jokaiseen monivalintakysymykseen 
on vain yksi oikea vastaus (A, B, C tai D), siis asian pitää olla absoluuttisen selvä. Mikäli yleisessä 
tehtävänannossa olisi kerrottu, että valitse ENITEN OIKEIN (tai vastaava) väittämä, tilanne olisi erilainen. 
Silloin nimittäin voitaisiin ajatella, että kyse ei ole ehdottomasta (oikein/väärin) seikasta, vaan ko. kohdan 
arvioinnissa tulee tehdä punnintaa, niin että väittämä kallistuisi enemmän paikkansa pitäväksi kuin ei-
paikkansa pitäväksi.  

1) Edellä mainituin perustein katson, että ko. tehtäväkohdan koevastaukseni on oikein, ja pyydän 
kunnioittavasti, että saan siitä +1 pisteen. 

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden kyse on 
sellaisesta tulkinnanvaraisesta asiasta, jossa en ole suoranaisesti oikeassa, mutta en suoranaisesti 
väärässäkään (ja että tehtäväkohta per se ei ole tehty vastoin yleistä tehtävänantoa), niin siinä 
tapauksessa pyydän kunnioittavasti, että saan mainitusta tehtäväkohdasta 0 pistettä. Nimittäin, jos 
en ole suoranaisesti väärässä, minua ei siten tule rangaista asiassa negatiivisella pisteellä; mutta jos 
en ole suoranaisesti oikeassakaan, minulle ei tule antaakaan yhtä (positiivista) pistettä.  
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Edellä mainituin perustein katson, että koevastaukseni ei ole oikea eikä väärä, ja pyydän 
kunnioittavasti, että saan siitä 0 pistettä. 

3) Tehtävän 2 neljännen kohdan väittämän D ”oikeellisuuden” punnintaan ei tule primääristi liittää 
kolmen muun kohdan ”oikeellisuuden” tarkastelua, jos ajatellaan, että tehtäväkohdassa on pelkkä 
epäselvyys. Mutta tehtäväkohdan kokonaisuuden tarkastelua ei tule myöskään täysin ohittaa. 
Voidaan nimittäin ajatella, että ko. tehtäväkohta on tehtykin siten, että siinä on suoranainen virhe. 
Toisin sanoen, ko. tehtäväkohta on tehty vastoin yleistä tehtävänantoa, jonka mukaan on olemassa 
vain yksi oikea vastaus per tehtäväkohta, ja nyt onkin niin, että oikeita vastauksia on enemmän kuin 
yksi. Näin ollen ko. tehtäväkohdassa on virhe, joka on kokeen laatijan tekemä. 

Edellä mainituin perustein katson, että tehtäväkohta tulee mitätöidä kokonaisuudessaan siten, että 
kaikki kokeeseen osaa ottaneet saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta koevastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta +1 pisteen. 

4.4 Valintakokeen Tehtävä 2, kohta 9 

Valintakokeen Tehtävän 2 kohdan 9 väittämässä B esitetään, että ”Rakennuksen tarpeistoesineitä voivat 
olla esimerkiksi rakennuksen oveen käyvä avain, keittiön kaapisto ja kiinteistöä koskevat asiakirjat.” 

Mallivastauksessa on kerrottu, että ”Teoksen sivulla 118 on lueteltu esineitä, jotka voivat olla rakennuksen 
tarpeistoesineitä. Tällaisina esineinä on mainittu muun muassa rakennuksen oveen käyvä avain, kiinteistöä 
koskevat asiakirjat ja keittiön kaapisto.”. Tämä ilmaisu ei pidä täysin paikkaansa kun tarkastellaan lähdettä 
mainitusta kohdasta. Tarkka lainaus kirjan mainitulta sivulta kuuluu seuraavasti (koko kappale, virkkeet 
[numeroitu] tässä selvyyden vuoksi): ”[1] Vaadittavan faktisen liitossuhteen olemassaolo ei välttämättä 
edellytä sitä, että pää- ja sivuesine ovat jatkuvassa fyysisessä liitännässä. [2] Esimerkiksi rakennuksen oveen 
käyvä avain voi olla rakennuksen tarpeistoesine. [3] Myös kiinteistöä koskevat asiakirjat voivat olla 
tarpeistoesineitä siitä riippumatta, missä niitä säilytetään. [4] Tavallisempaa on kuitenkin konkreettisen 
fyysisen liitossuhteen olemassaolo. [5] Jos pidetään silmällä esimerkiksi rakennusta, sen tarpeistoesineitä 
voivat olla muun muassa sähköuuni, astianpesukone ja keittiön kaapista.”  

Tekstin kolmannesta lauseesta [3] ei ole 100 % varmasti pääteltävissä, minkä tarpeistoesineitä ovat 
kiinteistöä koskevat asiakirjat – ovatko nämä asiakirjat yksinomaan KIINTEISTÖN vai myös RAKENNUKSEN 
tarpeistoesineitä? Vaikka edeltävässä virkkeessä [2] kerrotaan, että rakennuksen oveen käyvä avain VOI 
OLLA RAKENNUKSEN tarpeistoesine ja tätä seuraava virke [3] alkaa sanalla MYÖS, niin mainittua 
tarpeistoesineeseen (kiinteistöä koskevat asiakirjat) kohdistuvaa epämääräisyyttä kasvattaa viidennen 
virkkeen [5] ensimmäinen lause: "JOS pidetään silmällä ESIMERKIKSI RAKENNUSTA". On siis selvää, että 
tekstin kirjoittaja on tarkasteltavassa kappaleessa vähintäänkin huolimaton sen suhteen, että missä 
virkkeessä hän nimenomaisesti viittaa KIINTEISTÖÖN ja missä kohdin RAKENNUKSEEN tarpeistoesineistä 
kirjoittaessaan.  

Kirjan tekstistä ei tule epäilyksettä selväksi ovatko nämä kiinteistön asiakirjat ainoastaan KIINTEISTÖN 
tarpeistoesineitä vai myös RAKENNUKSEN tarpeistoesineitä? Koska vasta viidennessä [5] ja siis kappaleen 
viimeisessä virkkeessä otetaan vasta ensi kertaa tarkasteluun nimenomaisesti pelkästään RAKENNUS, antaa 
tämä ilmaisutapa lukijalle sen vahvan vaikutelman, että edellä lauseessa [3] EI OLEKAAN käsitelty 
rakennusta, vaan pelkästään KIINTEISTÖÄ. Toisin sanoen, valintakoekirjaa on tulkittava niin, että virkkeessä 
[3] mainitut kiinteistön asiakirjat viittaavat yksinomaan KIINTEISTÖN tarpeistoesineisiin, mikäli ei ole 
nimenomaisesti mainittu, että kyse on rakennuksen asiakirjoista, jolloin ne olisivat myös RAKENNUKSEN 
tarpeistoesineitä.  

Valintakokeen kyseisen tehtäväkohdan väittämässä B mainitaan yksinomaan kiinteistön asiakirjat. Ennen 
pilkkua esiintyvä sana ”rakennuksen” on tässä merkityksetön: ilmaisu ”rakennuksen kiinteistöä koskevat 
asiakirjat” on (ainakin juridisesti määriteltynä) mahdoton. Sen sijaan, ”kiinteistön rakennusta koskevat 
asiakirjat” olisi täysin järkevä ilmaisu, ja juuri sitä mitä tehtäväkohdassa on ilmeisestikin haluttu ilmaista 
(arvosteluperiaatteiden mukaan nähtynä): kiinteistön rakennusta koskevat asiakirjat todella olisivat 
rakennuksen tarpeistoesineitä. Mutta näin ei tässä tehtäväkohdassa ole ilmaistu. 
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Luin valintakokeen kirjat läpi huolella useamman kerran eikä asia silti selvinnyt asiaa miettiessäni. Kun 
tilanne tuli vastaan valintakoetilanteessa, niin pidin lopulta selvänä, että rakennuksen tarpeistoesineitä 
ovat kyllä rakennuksen oveen käyvä avain ja keittiön kaapisto, mutta että kiinteistöä koskevat asiakirjat 
ovat vain KIINTEISTÖN tarpeistoesineitä eivätkä ole RAKENNUKSEN tarpeistoesineitä, mistä oli kysymys.  

Mallivastauksen mukaan väite B on oikea vastaus, ja muut vastaukset ovat vääriä. Valintakokeen Tehtävän 
2 yleisessä tehtävänannossa on määrätty, että jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea 
vastaus (A, B, C tai D), siis että vastauksen pitää olla absoluuttisen selvä. Edellä olevan perusteella katson 
selvittäneeni, että Tehtävän 2 kohdan 9 väite B ei pidä paikkaansa, tai vähintäänkin kohdassa B esitetyn 
väitteen paikkansapitävyys on hyvin kiistanalaista. Toisin sanoen, Tehtävän 2 kohdassa 9 ei ole yhtään 
(absoluuttisesti) oikeaa vastausta. Näin ollen tehtäväkohta on laadittu virheelliseksi. 

Edellä mainituin perustein katson, että tehtäväkohta tulee mitätöidä kokonaisuudessaan siten, että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet saavat kohdasta +1 pisteen riippumatta koevastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta +1 pisteen.  

4.5 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta A 

Valintakokeen Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto kuuluu seuraavasti ”Arvioi Janin ja hänen kaltaistensa 
tilannetta Koulun ja Lindforsin selostaman Suomen velkavastuujärjestelmän ja liitteenä olevan Tuula Linnan 
kirjoituksen näkökulmasta. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:”. Tehtävän 3 arvosteluperusteista selviää, että 
puolikkaita pisteitä ei ole mistään tehtäväkohdista myönnetty. Tätä samaa pisteiden 
muodostumisperiaatetta noudatetaan kauttaaltaan tässä oikaisupyyntöasiakirjassa. 

Valintakokeen Tehtävän 3 kohdan A tehtävänanto kuuluu seuraavasti [kursivoinnit allekirjoittaneen]: ”A) 
Mitä Koulun ja Lindforsin mainitsemaa insolvenssiperiaatetta Tuula Linna voimakkaasti korostaa 
kirjoituksessaan ja millaiseksi insolvenssiperiaatteeksi Koulu ja Lindfors tämän periaatteen luokittelevat? 
Vastaa kahdella sanalla. Molempien on oltava oikein.” 

Valintakokeen ensimmäisen sivun yleisen tehtävänannon mukaan ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan 
huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.” Valintakokeen ensimmäisen sivun yleinen 
tehtävänanto on katsottava valintakokeen kannalta pääsääntöisesti kaikkein merkittävimmäksi ja näin ollen 
määräävämmäksi, vertaa Kappale 3.5. 

Seuraavassa primäärissä tarkastelussa oletetaan, että valintakokeen ensimmäisen sivun määräykset ovat 
pysyvällä etusijalla suhteessa muihin mahdollisesti ristiriitaisiin tehtäväkohtaisiin tehtävänantoihin, vertaa 
Kappale 3.5 contra –argumentaatio.  

Tehtävän 3 yleisessä tehtävänannossa vaaditaan, että valintakoekirjojen lisäksi tehtäväkuvauksen 
tapauskertomusta pitää arvioida myös muun lähteen (Tuula Linnan kirjoituksen) perusteella. 
Koevastauksessa on Tehtävän 3 tehtävänannon mukaan pitänyt ottaa huomioon valintakoekirjallisuuden 
ulkopuolisia tietoja, joita ei saa valintakokeen ensimmäisen sivun yleisen tehtävänannon mukaan 
huomioida arvostelussa. Toisin sanoen mikään Linnan kirjoituksesta peräisin oleva tieto ei saa olla 
arvostelussa huomioon otettava asia. Linnan kirjoituksen pohjalta ei voi siis luoda mitään uutta tietoa, sillä 
jos näin tekee, se on jätettävä huomioimatta arvostelussa, huomaa myös ex turpi causa non oritur actio –
periaate. [Matemaattisesti Linnan kirjoitus edustaa tyhjää joukkoa.] 

Kokeentekijä on lienee tehtävässä tarkoittanut, että tapauskertomuksen Janin ja kaltaistensa tilannetta 
pitää tarkastella edellä mainittujen kahden näkökulmien yhdistelmästä: ”ja” –sana tehtävänannossa. 
[Pääsykoekirjan näkökulma on jossain määrin erilainen kuin Linnan kirjoituksen näkökulma. Ensinmainittu 
on enemmänkin yleinen kun taas Linnan näkökulma on enemmän nuorten puolella, Linna yrittää tuoda 
nimenomaan nuorten ylivelkaantumiseen oikeudellista ratkaisua.] Mutta, kuten edellä osoitettiin, mikään 
Linnalta saatu tieto ei ole arvostelussa huomioonotettavissa ja näin ollen tällaista yhdistettyä ”synteesi”-
näkökulmaa ei voi muodostaa millään tavoin. [Asiaa voidaan myös ajatella matemaattisesti joukko-opin 
keinon seuraavasti. Koska joukko B (Linnan teksti) on tyhjä joukko (∅), niin joukon A (pääsykoekirjan teksti) 
ja joukon B leikkaus on tyhjä joukko: 𝐴𝐴 ∩   𝐵𝐵 = 𝐴𝐴 ∩  ∅ =  ∅ ]. 



Klaus A J Riederer: Oikaisupyyntö oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle 26/45 

Tästä seuraa looginen mahdottomuus tehtävän vastaamisen suhteen: Tehtävän 3 tehtävänannossa 
koevastauksessa vaaditaan yhdistettyä (synteesi-) näkökulmaa, mutta sitä ei voi muodostaa millään tavalla 
rikkomatta määräävämmän valintakokeen ensimmäisen sivun yleistä tehtävänantoa. Tehtävän 3 mihinkään 
kohtaan ei voi siis esittää yhtään vastausta, joka ei olisi valintakokeen yleisen tehtävänannon vastainen. 
Tehtävään 3 ei voi siis vastata lainkaan. [Matemaattinen vastaus on tyhjä joukko: ∅].  

Asiassa on myös syytä kiinnittää 1. 7. 2016 julkaistuihin arvosteluperusteisiin Tehtävän 4 kohdan 
ensimmäinen kysymys ”velallisen läheinen jne.” kohdalle. Tässä kohdassa todetaan [kursivointi 
allekirjoittaneen]: ”Hallituksen esityksen pohjalta hakija on lisäksi voinut tuoda esille sen, ettei 
velallisyhtiön ja C:n läheisyydellä kuitenkaan olisi merkitystä, jos saatetaan todennäköiseksi, ettei sillä ole 
ollut yhteyttä kyseiseen oikeustoimeen. Tätä huomiota ei kuitenkaan ole pisteytetty siitä syystä, että 
pääsykoekirjassa ei käsitellä TakSL:n velallisen läheisiä koskevan pykälän 3 momentin säännöstä.” Toisin 
sanoen, riippumatta siitä mikä on valintakokeen ensimmäisen sivun ensimmäisen arvostelumääräyksen 
etusijan mahdollinen väistyvyystulkinta (vertaa Kappale 3.5 contra –argumentaatio), niin Tehtävän 4 
arvosteluperusteissa on myönnetty, että mitään uutta (pääsykoekirjoissa esiintymätöntä) tietoa ei ole voitu 
arvostella. Koska näin kerran on, niin miten sitten olisi ylipäätään mahdollista muodostaa (oli edellä 
mainittu määräysetusija mikä hyvänsä), edellä kuvattu synteesi-näkökulma, joka välttämättä edellyttää 
uuden tiedon käsittelyä? 

Mielenkiintoisin kysymys on tietenkin, että onko tyhjä vastays valintalautakunnan hyväksymä 10 pisteen 
vastaus Tehtävään 3, vaikka se ei olekaan julkaistun arvosteluperusteen mukainen? Kysymys on todellinen, 
mihin sangen mielelläni kuulisin valintalautakunnan lausuman: jos olisin jättänyt Tehtävän 3 
koevastausalueeseen nähden tyhjän paperin (henkilötiedot poislukien), niin olisinko saanut Tehtävästä 10 
pistettä? Huomattavaa toki on, että jos olisin perustellut vastaustani (edellä kuvatun mukaisesti tai edes 
millään tavoin ylipäätänsä) vastaukseni ei olisi enää tyhjä vastaus, ja jos tyhjä vastaus on oikea vastaus 
(kuten edellä osoitettu), niin silloin perusteltu tyhjä vastaus olisi väärä vastaus. 

Edellä kuvatusta seuraa siis se, että Tehtävään 3 ei ole esitettävissä oikeustieteellistä vastausta lainkaan. 
[Kuten edellä on osoitettu, matemaattinen vastaus on olemassa, mutta koska esitetty (perus)matematiikka 
on pääsykoekirjojen ulkopuolista tietoa, se on jätettävä arvostelun ulkopuolelle. Matemaattinen perustelu 
edellä on tässä esitetty vain asiaa selventämään eikä ole sinänsä oleellisesta.] 

1) Koska tehtävään ei voi vastata lainkaan, niin katson ensisijaisesti, että koko Tehtävä 3 on asiaton ipso 
facto.  

Näin ollen Tehtävän 3 kaikki kohdat tulee mitätöidä. Tästä johtuen Tehtävän 3 kohdan A pisteytys 
tulee mitätöidä, ja kaikkien kokeeseen osaa ottaneiden (allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada 
mainitusta kohdasta yksi piste (osapisteitä ei jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

2) Toissijaisesti katson, että Tehtävän 3 kohta A on asiaton ipso facto. Tehtävän 3 kohdan A 
tehtävänannossa on nimenomaisesti käsketty huomioimaan vastauksessa Tuulan Linnan kirjoitus. 
Näin ollen perustelut tehtäväkohdan mitätöimiseksi ovat analogiset edellisen kohdan kanssa, nyt 
vain ilmaisu ”Tehtävän 3 yleinen tehtävänanto” edellä korvataan ilmaisulla ”Tehtävän 3 kohdan A 
tehtävänanto”. Tekstin luettavuuden ja asian ilmiselvyyden vuoksi en toista tässä edellisiä 
perustelujani. 

Näin ollen Tehtävän 3 kohdan A pisteytys tulee mitätöidä, ja kaikkien kokeeseen osaa ottaneiden 
(allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada mainitusta kohdasta yksi piste (osapisteitä ei jaettu) 
riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

Oikaisupyyntöni sekundäärisessä tarkastelussa lausun seuraavaa, missä on huomioitu se seikka, että 
valintakokeen ensimmäisen sivun arvosteluun liittyvä ensimmäinen määräys väistyy suhteessa 
tehtäväkohtaisiin tehtävänantoihin, vertaa Kappale 3.5 pro–argumentaatio. 

Tehtävänanto on tehty hyvin harhaanjohtavalla tavalla. Tehtävänannossa on esitetty kaksi kysymystä. Asian 
kannalta ei ole merkitystä, että kysymyslauseet on yhdistetty yhdeksi virkkeeksi ”ja” -sanalla ja yhtä 
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kysymysmerkkiä käyttäen. Ensimmäinen kysymyslause alkaa sanalla ”mitä” ja toinen sanalla ”millaiseksi”. 
Kieliopillisesti jälkimmäinen kysymyssana viittaa laadulliseen seikkaan, johon on vastattavaa joka 
adjektiivilla tai adverbiaalilla. Tehtävänannossa on määrätty [kursivoinnit allekirjoittaneen], että ”Vastaa 
kahdella sanalla. Molempien on oltava oikein.” Tehtävänannossa EI ole määrätty, että vastaa kumpaakin 
kysymykseen yhdellä sanalla, vaan ainoastaan, että ”vastaa kahdella sanalla”. Vastaustilaa on annettu 
suhteettoman paljon muihin tehtäväkohtiin siihen nähden, että koko tehtäväkohtaan pitäisikin vastata vain 
kahdella sanalla.  

Edellä olevasta on tehtävä se ilmeinen tulkinta, että tehtäväkohdassa pitää vastata kahdella sanalla 
kysymyskohtaisesti, siis yhteensä neljällä sanalla, ja niin että jälkimmäiseen kysymykseen vastataan 
kaksisanaisella ilmaisulla, joka vastaa kysymykseen millainen. Jälkimmäisen ilmaisun on siis oltava 
adverbiaali. Näin ajateltuna kysymys muuttuu juuri niin kieroksi, kuin voidaan olettaa hankalassa maineessa 
olevassa oikeustieteellisessä pääsykokeessa olevan. Näin voidaan myös perustellusti olettaa sellaisen 
kokelaan ajattelevan, joka on vaativassa koetilanteessa ja on juuri aiemmin tarkastellut 
kahdeksaakymmentä (!) enemmän tai vähemmän ”umpikieroa” monivalintaväittämää. 

Pääsykoekirjan sivulla 76 on ilmaistu [kursivoinnit allekirjoittaneen]: ”Rehabilitaation periaate. Uusin 
tavoiteperiaate on velallisen maksukyvyn ja sitä kautta hänen taloudellisen aloitteellisuutensa 
palauttaminen.”. Oma valintakoevastaukseni ”maksukyvyn elvyttäväksi” on siis edellä mainittu adverbiaali-
ilmaisu, joka siis kuvaa rehabiliaation periaatteen tavoitteellisuutta. [Koevastaukseni ensimmäiseen 
kysymykseen ei ole mallivastauksen mukainen, mutta tällä ei ole asiallista merkistystä: kuten alta selviää, 
kaksiosaiseen koekysymykseen ei ole olemassa mitään oikeaa vastausta arvosteluperusteita noudattaen.] 

Arvosteluperusteissa oikeaksi vastaukseksi on määrätty: ”Rehabilitaatioperiaate ja tavoiteperiaate”. 
Huomattavaa toki on, että tässä on jo kolme sanaa, mikä on tehtävänannon vastaista eikä voi olla oikea 
vastaus per se. Tutkitaan nyt sitten ”mallivastausta” käsittäen vain sanat ”rehabilitaatioperiaate” ja 
”tavoiteperiaate”. 

Sanaa ”rehabilitaatioperiaate” ei ole mainittu lainkaan ainoassa sallitussa lähdeteoksessa (Risto Koulu ja 
Heidi Lindfors, Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa, ISBN 978-951-51-0916-3, Forum Iuris 
2016, 2. uudistettu painos, 208 sivua). Teoksessa on käytetty ilmaisua ”rehabilitaation periaate”, ja 
”rehabilitaatio”. Teoksessa on käytetty sanaa ”rehabilitaatio” eri merkityksissä eikä voida siten katsoa, että 
sana ”rehabilitaatio” olisi synonyymi sanan ”rehabilitaatioperiaate” kanssa. Mallivastauksessa ei ole 
myöskään hyväksytty sanaa ”rehabilitaatio”, vaan ainoastaan sana ”rehabilitaatioperiaate”.  

Pääsykoekirjan ja kysymyksen kannalta oikea vastaus olisi siis ”rehabilitaation periaate” ja 
”tavoiteperiaatteellinen”, mutta tässä olisi kolme sanaa, mikä ei ole tehtävänannon määräyksen mukaista 
(kaksi tai neljä sanaa, vertaa edelle). Pääsykoekirjan ja kysymyksen kannalta oikea vastaus olisi siis 
”rehabilitaation periaate” ja ”tavoitteellinen periaate”, mutta tässä olisi neljä sanaa, mikä ei ole 
tehtävänannon mukainen, jos vain kaksi sanaa yhteensä sallitaan tehtäväkohdan vastauksessa. Näin ollen, 
tähän tehtäväkohtaan ei ole olemassa mitään vastausta, joka olisi samanaikaisesti ”oikein” ja noudattaisi 
määräystä ”vain kaksi sanaa yhteensä vastauksessa”, joka on arvosteluperusteen mukaan ainoastaan 
oikein.  

3) Tehtäväkohta A tulee mitätöidä, koska tehtäväkohdan kaksiosainen kysymys ja sitä ohjaava 
vastaustila on laadittu niin epäselvästi, että toisaalta mallivastaus on tosiasiallisesti aina väärä ja 
toisaalta riippumatta kokelaan vastauksesta kokelaan vastaus on aina tulkittava vääräksi 
arvosteluperusteen mukaan. Tilanne johtaa siis loogiseen mahdottomuuteen eikä koekysymykseen 
ole olemassa lainkaan vastausta. 

Kunnioittavasti pyydän siis, että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) 
saavat mainituista kohdista yhden pisteen (osapisteitä ei jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

Mikäli edellä esitetystä huolimatta kuitenkin katsotaan, että valintakoetehtävän kyseisessä kohdassa 
kokelaan on pitänyt selvästi ja ilman erehtymisen vaaraa kysymyksenasettelussa vastata esitettyihin 
kahteen kysymykseen yhteensä vain kahdella sanalla pistehyvityksen saadakseen, niin neljässijaisina ja 
viidessijaisten oikaisupyyntöjeni perusteluina lausun seuraavaa.  



Klaus A J Riederer: Oikaisupyyntö oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle 28/45 

4) Arvosteluperusteissa oikeaksi vastaukseksi on kerrottu: ”Rehabilitaatioperiaate ja tavoiteperiaate”. 
Sanaa ”rehabilitaatioperiaate” ei ole esitetty lainkaan ainoassa sallitussa lähdeteoksessa (Risto Koulu 
ja Heidi Lindfors, Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa, ISBN 978-951-51-0916-3, Forum 
Iuris 2016, 2. uudistettu painos, 208 sivua). Teoksessa on käytetty ilmaisua ”rehabilitaation periaate”, 
ja ”rehabilitaatio”. Kirjassa on käytetty sanaa ”rehabilitaatio” eri merkityksissä eikä voida siten 
katsoa, että sana ”rehabilitaatio” olisi synonyymi sanan ”rehabilitaatioperiaate” kanssa. 
Mallivastauksessa ei ole myöskään hyväksytty sanaa ”rehabilitaatio”, vaan ainoastaan sana 
”rehabilitaatioperiaate”.  

Vastaamalla kuten pääsykoekirjassa on esitetty tehtäväkohdan ensimmäiseen kysymykseen 
”rehabilitaation periaate”, ei toiseen kysymykseen ole lainkaan olemassa vastausta, koska sallittu 
vastaussanamäärä (kaksi sanaa) on jo käytetty.  

Tehtäväkohdan A arvostelu tulee mitätöidä, koska arvosteluperusteita noudattaen tehtävään ei ole 
olemassa mitään vastausta, joka olisi esitetty sallitussa pääsykoekirjassa.  

Kunnioittavasti pyydän siis, että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) 
saavat mainituista kohdista yhden pisteen (osapisteitä ei jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

5) Mallivastauksessa ei ole kerrottu, että pelkkä sana ”tavoitteellinen” olisi hyväksyttävä, kuten ilmaisu 
”tavoiteperiaatteellinen” ei ole myöskään hyväksytty mallivastauksessa, vaikka ilmaisut ovatkin 
adjektiiveja.  

Mallivastaus ”tavoiteperiaate” on annettu ehdottomana ainoana oikeana vastauksena, vaikka sen 
jälkimmäinen osio ei vastaa pyydettyyn kysymykseen ”millainen”. Arvosteluperusteissa annettu 
mallivastaus on siis kysymyksenasettelun kannalta tosiasiallisesti väärin per se, vaikka se on ”oikein” 
arvosteluperusteiden mukaan. Tilanne johtaa siis loogiseen mahdottomuuteen ja arvostelu on 
mitätöitävä.  

Kunnioittavasti pyydän siis, että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) 
saavat mainituista kohdista yhden pisteen (osapisteitä ei jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

6) Mallivastauksessa on merkitty väärin valintakoetehtävän kysymys: sana ”millaiseksi” onkin 
mallivastauksessa muodossa ”minkälaiseksi”. Voidaan perustellusti epäillä, että muutos on tehty 
täysin tietoisesti niin, että teolla on yritetty peitellä kysymyksenlaadinnassa syntynyttä virhettä, siis 
vääränlaisen kysymyssanan käyttöä, joka tosisasiallisesti edellyttää adjektiivin tai adverbiaalin 
käyttöä vastauksessa (vertaa edelliset perustelut 3 – 5). 

Tehtäväkohdan A arvostelu tulee mitätöidä, koska arvosteluperusteissa on korjattu jälkikäteen 
tehtävänantoa, ja on syytä olettaa että tämä on tehty mala fide -tarkoituksin. 

Kunnioittavasti pyydän siis, että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) 
saavat mainituista kohdista yhden pisteen (osapisteitä ei jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

4.6 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta B 

Valintakokeen Tehtävän 3 kohdan B tehtävänanto kuuluu seuraavasti: ”Neuvo Jania. Mitä Janin tulisi velka-
asiassa ensimmäiseksi tehdä?” 

1) Ensisijaisesti katson, että koko Tehtävä 3 on asiaton, koska koevastauksissa on tullut ilmaista 
valintakoekirjallisuuden ulkopuolisia asioita pisteitä saadakseen, mikä on valintakokeen yleisen 
tehtävänannon vastaista, vertaa edellä Kappaleessa 4.5 mainitut perustelut ja Kappaleen 3.5 contra -
argumentaatio. 
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Näin ollen myös kyseisen tehtäväkohdan pisteytys tulee mitätöidä, ja että kaikki kokeeseen osaa 
ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada mainitusta kohdasta yksi piste (osapisteitä ei 
jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

2) Toissijaisesti katson, että koevastauksessani tulee selvästi mm. ilmi, että Janin tulisi mitä pikimmin 
hakea apua velkaongelmiinsa saadaksensa nämä ongelmat ratkaistua. Koevastaukseni on linjassa 
annetun mallivastauksen suhteen. Missään ei ole edellytetty, että tämän kohdan koevastauksen 
pitää olla samasanainen mallivastauksen kanssa. 

Kunnioittavasti pyydän siis, että saan tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

4.7 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta C 

Valintakokeen Tehtävän 3 kohdan C tehtävänanto kuuluu seuraavasti: ”Entä mitkä velkajärjestelyn yleiset 
esteet tulee ottaa Janin tapauksessa huomioon? Mitkä tekijät vaikuttavat näiden esteperusteiden 
arvioimiseen erityisesti Janin tilanteessa?” 

1) Ensisijaisesti katson, että koko Tehtävä 3 on asiaton, koska koevastauksissa on tullut ilmaista 
valintakoekirjallisuuden ulkopuolisia asioita pisteitä saadakseen, mikä on valintakokeen yleisen 
tehtävänannon vastaista, vertaa edellä Kappaleessa 4.5 mainitut perustelut ja Kappaleen 3.5 contra -
argumentaatio. 

Näin ollen myös kyseisen tehtäväkohdan pisteytys tulee mitätöidä, ja että kaikki kokeeseen osaa 
ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada mainitusta kohdasta yksi piste (osapisteitä ei 
jaettu) riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta neljä pistettä. 

2) Valintakokeen yleisen tehtävänannon ensimmäisellä sivulla on määrätty, että Tehtäviin 3 – 5 
vastataan annetun vastaustilan mukaisesti, mutta ei miten vastaustilassa olevat koetehtävään 
liittyvät lisämerkinnät tulisi ottaa huomioon. Tehtävän 3 yleisessä tehtävänannossa todetaan, että 
tehtävään vastataan vastauslomakkeelle. Tehtävän 3 tehtävänannossa ei oteta mitenkään kantaa 
siihen, mitä vastauspaperin ”Esteperuste 1.” ja ”Esteperuste 2.” tarkoittavat. Kohdan C 
tehtävänannossa mainitaan vain ”velkajärjestelyn yleiset esteet” ja näiden esteperusteiden 
arvioimiseen vaikuttavat tekijät. Mistään ei nimenomaisesti ilmene, että kokelaan tulisi 
vastauksessaan keskittyä (vain) kahteen yksittäiseen esteperusteeseen. Vastauslomaketta ja 
kysymyksenasettelua voi selvästikin tulkita siten, että ”Esteperuste 1.” tarkoittaa ensisijaisia 
esteperusteita (mahdollisesti monta yksittäistä perustetta) ja ”Esteperuste 2.” tarkoittaa toissijaisia 
esteperusteita (mahdollisesti monta yksittäistä perustetta). Huomaa myös Kappaleen 4.5 
kolmassijainen perustelu: annetusta koevastaustilasta per se ei voida tehdä liiemmin päätelmiä, 
millaisia koevastauksia kokeenlaatija on arvostelussaan katsova ”oikeiksi” tai ”vääriksi”. 

Vastauksissani tulee selvästi ilmi, että Janin ylivelkaantuminen on vastuutonta pikavippien toistuvien 
ottojen vuoksi, ja näillä pikavipeillä on hankittu ylellisyyttä eikä niillä ole maksettu sakkoja ja 
vahingonkorvauksia. Olen siis vastauksessani tuonut ilmi rikokseen perustuvan velkaantumisen sekä 
piittaamattoman ja vastuuttoman velkaantumisen jo kysymyksen ensimmäisessä osassa, kun olen 
YHDISTÄNYT edellä mainitut seikat yhdeksi tekijäksi: ylivelkaantuminen moitittavien syiden 
perusteella.  

Mallivastauksissa EI OLE huomioitu lainkaan velkajärjestelyn yleisenä esteenä VÄLIAIKAISIA SYITÄ, 
tässä nimenomaan tilapäinen (kirjassa väliaikainen, näiden termien voidaan hyvin katsoa olevan 
synonyymejä) maksukyvyttömyys (mukaan lukien alle 18 kk kestänyt työttömyys). Olen nostanut 
tämän itse toiseksi esteperusteeksi vastauksessani, jossa olen myös käsitellyt tämän seikan 
arvioinnissa käytettäviä seikkoja: sosiaaliset tekijät (Jani ei osaa käyttää (toimeentulo) 
tukijärjestelmää avukseen), hän on sairastunut ilman omaa syytään eikä hänellä ole kunnollista 
ammattikoulutusta, niin että hänelle työn saaminen on vaikeaa, vaikka hänellä töitä onkin ollut. 
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Oudoksun suuresti sitä, että tämän tehtäväkohdan mallivastauksissa ei ole huomioitu lainkaan näitä 
tilapäisiä / väliaikaisia esteperusteita. Tehtävänannon tapauskuvauksessa on merkittävän laajalti 
kerrottu Janin tilapäiseen / väliaikaiseen maksukyvyttömyyteen liittyviä seikkoja (mm. satunnainen 
työnteko, sairastuminen ja siitä aiheutunut lisävelkaantuminen, ammattikoulutuksen puuttuminen 
jne.) ja lisäksi toisena vastauslähteenä käytetyn Linnan kirjoituksen merkittävämpänä kulmakivenä on 
nimenomaan nuorten opiskelun, työttömyyden ja velkajärjestelyn mutkikkuus. Hämmästelen tätä 
mallivastausten rajoittuneisuutta myös sen perusteella, että ko. tehtäväkohdassa maksimipistemäärä 
on peräti neljä pistettä, siis eniten kaikista osakohdista (E kohta kolme pistettä, muut kohdat yksi 
piste).  

Katson siis, että mallivastaus on ajateltava vastausmallina, jolle pitää olla myös vaihtoehtoisia (oikeat 
vastauslähteet huomioiden) vaihtoehtoja, ainakin soveltuvin osin, ja että erityisesti edellä kuvatun 
kaltaisessa tilanteessa, missä on syytä epäillä, että esitetyn kysymyksen kannalta olennaisia seikkoja 
on jäänyt käsittelemättä.  

Edellä mainitun perusteella ja koevastaukseni huomioiden, pyydän kunnioittavasti, että saan tästä 
tehtäväkohdasta yhteensä kolme pistettä. 

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kolmen pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kahden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhteensä kaksi pistettä. 

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole edes kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja sentään pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes yhden pisteen. 

4.8 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta D 

Valintakokeen Tehtävän 3 kohdan D tehtävänanto kuuluu seuraavasti: ”Mitä tarkoittaa velkajärjestelyn 
myöntämisen perustuminen esteestä huolimatta kokonaisharkintaan?” 

1) Ensisijaisesti katson, että koko Tehtävä 3 on asiaton, koska koevastauksissa on tullut ilmaista 
valintakoekirjallisuuden ulkopuolisia asioita pisteitä saadakseen, mikä on valintakokeen yleisen 
tehtävänannon vastaista, vertaa edellä Kappaleessa 4.5 mainitut perustelut ja Kappaleen 3.5 contra -
argumentaatio. 

Näin ollen kyseisen tehtäväkohdan pisteytys tulee mitätöidä, ja että kaikki kokeeseen osaa ottaneet 
(allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada mainitusta kohdasta yksi piste (osapisteitä ei jaettu) 
riippumatta omasta vastauksestaan 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

2) Toissijaisesti katson, että olen selvittänyt koevastauksessani velkajärjestelyn kokonaisharkinnasta 
tavalla, joka on linjassa annetun mallivastauksen kanssa. Missään ei ole edellytetty, että tämän 
kohdan koevastauksen pitää olla samasanainen mallivastauksen kanssa. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

4.9 Valintakokeen Tehtävä 3, kohta E 

Valintakokeen Tehtävän 3 kohdan E tehtävänanto kuuluu seuraavasti: ”Miksi yksityishenkilön 
velkajärjestely ei välttämättä ratkaise Janin ja hänen kaltaistensa velkaongelmia?” 

1) Ensisijaisesti katson, että koko Tehtävä 3 on asiaton, koska koevastauksissa on tullut ilmaista 
valintakoekirjallisuuden ulkopuolisia asioita pisteitä saadakseen, mikä on valintakokeen yleisen 
tehtävänannon vastaista, vertaa edellä Kappaleessa 4.5 mainitut perustelut ja Kappaleen 3.5 contra -
argumentaatio. 
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Näin ollen kyseisen tehtäväkohdan pisteytys tulee mitätöidä, ja että kaikki kokeeseen osaa ottaneet 
(allekirjoittanut mukaan lukien) tulee saada mainitusta kohdasta kolme pistettä (osapisteitä ei jaettu) 
riippumatta omasta vastauksestaa. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta kolme pistettä. 

2) Vastauksessani tulee selvästi ilmi mm. velkajärjestelyn kannustamattomuus ja passivoiva vaikutus 
Janin kaltaiselle ylivelkaantuneelle nuorelle sekä lisäsuoritusvelvollisuus myöhemmän mahdollisen 
työllistymisen johdosta. 

On huomattava, että koevastaukseni ei ole pelkästään linjassa mallivastauksen kanssa, vaan 
koevastaukseni osin ylittää mallivastauksen tason. Koevastauksessani olen huomioinut 
lakimuutoksen tarpeellisuuden tilanteen parantamiseksi sekä tällaisen velkajärjestelyn 
mahdollisesti tuovat syrjäytymisongelmat sekä sosiaalisiin ja muihin vastaaviin liittyvät ongelmat. 

Missään ei ole edellytetty, että tämän kohdan koevastauksen pitää olla samasanainen 
mallivastauksen kanssa. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta kolme pistettä. 

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kolmen pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kahden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhteensä kaksi pistettä. 

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole edes kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja sentään pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes yhden pisteen. 

4.10 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; määräpäivä 

Valintakokeen yleisessä tehtävänannossa on kerrottu, että "Tehtäviä on viisi, jotka arvostellaan pistein 0–
10. Enimmäispistemäärä on tällöin 50." Ilmaisu "0–10" ei tee selväksi, ovatko puolikkaat pisteet mahdollisia 
eikä se ole matemaattisesti täsmällinen. Valintakokeen yleisessä ja tehtäväkohtaisessa tehtävänannossa 
puolikkaiden pisteiden käytöstä ei ole mainintaa. Tehtävän 4 mallivastauksissa ei ole kielletty puolikkaiden 
pisteiden myöntämistä. Valintakokeen tehtävän 5 mallivastauksissa on käytetty puolikkaita pisteitä. Näin 
ollen käytän seuraavassa pisteytyksessä osapisteitä: puolikkaita pisteitä.  

On myös huomattava, että tehtävänannossa ”Anna perusteltu oikeudellinen arviosi siitä, voidaanko 
arvokorun kauppa määrätä peräytymään takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain eli 
takaisinsaantilain nojalla (8 pistettä)” on pyydetty arviota nimenomaisesti takaisinsaannista 
konkurssipesään annetun lain eli takaisinsaantilain (TakSL), niin että huomioiden valintakokeessa annetun 
sallitun vastaustilan ja vastausajan, koevastauksessa olisi täysin TURHAA ja hakijan itsensä kannalta 
HAITALLISTA toistaa koevastauksessa mainittua lakia, edes käyttäen ilmaisua ”TakSL:n mukaan”, siitä 
huolimatta, että mallivastauksessa on näin tehty. Näin ollen omassa koevastauksessani en ole käyttänyt 
ilmaisua ”TakSL:n mukaan”. Olen kuitenkin käyttänyt mm. ilmaisuja ”tässä” ja ”tässä tapauksessa”, kuten 
sujuvassa tekstissä sopivaa ja asiallista yleensäkin on, ja toisaalta osoittaakseni tapausriippuvia seikkoja 
soveltuvin ja tarpeellisin osin.  

Kuten edellä lainatusta tehtävänannosta selviää, Tehtävän 4 ensimmäisessä kohdassa on nimenomaisesti 
pyydetty oikeudellista arviota arvokorun kaupasta, siis KYSEISESSÄ tapauksessa eikä ylipäätänsä 
peräytymisestä TakSL:n nojalla. Tämä laajempi yleinen tarkastelu on vasta tehty Tehtävä 4 toisessa 
kohdassa: ”Ota lisäksi kantaa siihen, miten ostaja C:n velkojasuoja ylipäätänsä jäsentyy mainitussa 
tilanteessa (2 pistettä).” Huomioiden valintakokeessa annetun sallitun vastaustilan ja vastausajan, Tehtävän 
4 ensimmäisen kohdan koevastauksessa olisi TURHAA ja hakijan itsensä kannalta HAITALLISTA vastausajan 
ja tilankäytön kannalta läpikäydä mainittua lakia laajemmin kuin on nimenomaisesti tarve. Valintakokeen 
ensimmäisessä ohjeessa sivulla yksi nimenomaisesti korostetaan, että Ohjeiden vastainen menettely koituu 
hakijan vahingoksi, ja korostetaan vastaustilan rajoittuneisuutta. Lisäksi on huomattava, että valintakokeen 
yleisessä tehtävänannossa sivulla yksi todetaan, että merkitystä voidaan antaa olennaisiin asioihin 
keskittymiselle.  
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Hakuoppaassa on kerrottu, että ”Mahdollisiin oikeustapauksiin vastattaessa on sekä ilmaistava sovellettava 
sääntö että sovellettava tätä sääntöä kyseiseen tapaukseen.” Tätä ohjetta ei ole kerrottu missään 
muodossa valintakokeen yleisessä tehtävänannossa sivulla yksi eikä vastaavaa määräystä ole myöskään 
Tehtävän 4 tehtävänannossa. Seikka voidaan ajatella ohjeeksi, mutta ei määräykseksi, koska vastaavaa 
tietoa ei mainittu missään kohdin valintakoepaperia. Tämä ohje voidaan perustellusti katsottavan olevan 
ristiriidassa valintakokeen sivun yksi yleisten määräysten suhteen, missä nimenomaisesti määrätään 
käytettävän tiivistä ilmaisua ja niin edelleen, vertaa edellinen kappale. 

Tilannetta ei juuri muuta Tehtävän 4 tehtävänanto, koska sen sanamuodon perusteella selvästikin 
käsketään, että perusteltu oikeudellinen arvio on tehtävä tapauskohtaisena. Kuitenkin, 
arvosteluperusteiden mallivastauksessa tarkastelu on tehty laajempana kuin kyseisen tapauksen kannalta 
välttämättä olisi tehtävä. Esimerkiksi, mallivastauksessa on tarkasteltu yleensä lahjan peräytymistä, vaikka 
kyseisen tapauksen kannalta oleellisista olisi ollut tarkastella vain läheiselle annetun lahjan peräytymistä.  

Tilanne edellä mainitun hakuoppaan ohjeen ja tehtävänannon ohjeen suhteessa mallivastaukseen on 
nähdäkseni analoginen valintakoepaperin sivun yksi määräyksen ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan 
huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.” etusijan suhteen, mitä on laajalti selvitetty 
Kappaleessa 3. Toisin sanoen, sen pohjalta minkä päätöksen arvoisa valintalautakunta on tehnyt edellä 
oikaisupyyntööni kohdistuen Tehtävään 3 liittyvään contra –argumentaation (Kappale 3.5), pyydän nyt 
kunnioittavasti arvoisan valintalautakunnan ratkaisevan nyt myös se seikan, että millä laajuudella Tehtävän 
4 koevastauksessa oikeudellinen arvio tulee tehdä, annetusta mallivastauksesta riippumatta. 

Mikäli arvoisa valintalautakunta tekee sen päätöksen, että Tehtävän 4 koevastauksessa riittää niin sanotusti 
tapauskohtaiset minimiperustelut, pyydän kunnioittavasti ottamaan tämän huomioon arvioidessaan 
uudelleen Tehtävän 4 koevastauksiani. (Tehty päätös koskettaa myös vastaavalla tavan Tehtävän 5 
koevastauksiani ja niihin liittyviä oikaisupyyntöjäni.) 

Lisäksi huomautan, että missään ei ole edellytetty, että koevastaukseni pitää olla samasanainen 
mallivastauksen kanssa. 

Edellä mainittu koskee kaikkia oikaisupyyntöjäni kohdistuen Tehtävään 4. Kohdistuen nimenomaisesti 
Tehtävän 4 ensimmäiseen kysymykseen ja arvostelukohtaan määräpäivä lausun oikaisupyyntöni erillisenä 
perustelunani seuraavaa. 

Koevastauksestani tulee ilmi, että määräpäiväkäsitykseni ollut väärin mitä tulee TakSL. Koevastauksessani 
se on ollut konkurssiin asettamispäivä eikä kuten mallivastauksessa konkurssihakemuksen jättöpäivä. 
Kuitenkin, koska virheeni on ollut AJALLISESTI niin vähäinen että sillä ei ole ollut tarkasteltavan 
peräyttämisen suhteen ASIALLISTA (siis peräyttämisen poissulkevaa) merkitystä tässä oikeustapauksessa. 
Huomattavaa on myös, että jos olisimme todellisuudessa selvittämässä asiaa tuomioistuimessa, 
koevastaukseni ei johtaisi ”häviöön”.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta 0.5 pistettä. 

4.11 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; kauppa vs. lahja jne. 

Koevastauksessani olen tarkastellut korukaupan maksuhinnan merkittävää epäsuhtaa korun arvoon nähden 
(korun arvosta maksettu vain 250/4500) ja tästä aiheutuvia seurauksia (mm. kauppa rinnastuu lahjaksi).  

1) Koevastaukseni on linjassa mallivastauksen kanssa. Huomaa myös edellä mainitut perusteluni, 
Kappale 4.10. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta ensisijaisesti kaksi pistettä.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 1.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen.  
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4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä.  

4.12 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; lahjan peräytyminen jne. 

Vastauksessani olen tarkastellut lahjan peräyttämisen määräaikaa, lahjan ilmoitusta (julkivarmistusta) ja 
takaisinsaantikannetta tarkastellen luovutusta läheiselle, jonka olen aivan ensinnä koevastauksessani 
selvittänyt olevan kyseessä tässä oikeustapauksessa. Olen tiiviillä ilmaisullani, käyttäen silloin vähissä 
olevaa vastausaikaani, ilmaissut juuri tapauksen kannalta oleelliset seikat käyttäen niitä perin juurin 
koetilanteessakin ilmeisiä periaatteita, jotka olen edellä Kappaleessa 4.10 julkituonut. 

Oudoksun (myös) tässä yhteydessä suuresti mallivastauksen laajuutta, joka ei edes vastaa valintakokeen 
yleistä tehtävänantoa (olennaisiin asioihin keskittymistä) eikä Tehtävän 4 tehtävänantoa selvittäessään niitä 
seikkoja, jotka ovat TakSL:n sellaisia yleisiä peräyttämisperiaatteita, jotka eivät tässä nimenomaisessa 
tapauksessa (luovutus läheiselle) tule sovellettavaksi, vertaa myös Kappale 4.10. 

Koevastauksestani puuttuu takaisinsaantikanteen määräajan nimenomainen maininta (yksi vuosi 
konkurssin alkamisesta). Olen kuitenkin ilmaissut koevastauksessani kaupan olevan peräytettävässä, koska 
konkurssipesä vaatii peräyttämistä kanteella riittävän pian (käytännössä ajoissa), joka tämän 
oikeustapauksen kannalta asiallisesti oikea vastaus. 

1) Huomioiden edellä mainitut perustelut, koevastaukseni on pääosin linjassa mallivastauksen kanssa. 
Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta 2.5 pistettä.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 2.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kahden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta kaksi pistettä. 

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 1.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1.5 pistettä. 

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

5) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä. 

4.13 Valintakokeen Tehtävä 4, ensimmäinen kysymys; velallisen läheinen jne. 

Tehtävän 4 lopussa on kerrottu seuraavaa: ”Vastaa kysymykseen Janne Kaiston Esineoikeuden alkeet-
valintakoekirjan perusteella. Käytä avuksesi oheen liitettyä katkelmaa Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
takaisinsaantia konkurssipesään koskevaksi lainsäädännöksi (HE 102/90, sivut 44–47) syventämään 
ymmärtämystäsi valintakoekirjassa esitetyistä tiedoista velallisen läheisiä koskevista takaisinsaantilain 
säännöksistä.” Tästä tulee ilmi, että ensimmäisen lause on KÄSKY, kysymykseen pitää vastata mainitun 
kirjan mukaan. Seuraavassa lauseessa mainitaan ”Käytä avuksesi..” ja ”.. syventämään ymmärtämystäsi..”. 
Tästä tulee vahva vaikutelma sille, mitä ikinä valintakokeessa ko. liitteeseen onkin laitettu, kyse on 
syventävästä tiedosta, jolla EI LIENE mitään asiallista merkitystä Tehtävän 4 arvostelun kanssa. 

Kun tarkastellaan valintakokeen yleistä tehtävänantoa ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain 
vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.”, edellä oleva vaikutelma muuttuu sellaiseksi, että 
mainitulla syventävällä EI SAA olla vaikutusta arvosteluun. Siis, vaikka tietoa käyttäisi, siitä EI VOI saada 
pisteitä. Huomioiden hyvin rajoitetun vastaustilan (ja –ajan) koepaperissa, kaiken sen tiedon, josta ei 
varmasti saa pisteitä, esittäminen on kokelaalle HAITALLISTA. 
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Kun Tehtävässä 4 esitetään, että kokelaan tulee käyttää hyväkseen lisäaineistoa, niin tilanne on samalainen 
kuin valintakokeen Tehtävässä 3. Katso siis lisää perusteluita asiaan Kappaleesta 4.5. 

Asetelman outous tulee hyvin selvästi esille mallivastauksen kohdassa [kursivointi allekirjoittaneen]: 
”Hallituksen esityksen pohjalta hakija on lisäksi voinut tuoda esille sen, ettei velallisyhtiön ja C:n 
läheisyydellä kuitenkaan olisi merkitystä, jos saatetaan todennäköiseksi, ettei sillä ole ollut yhteyttä 
kyseiseen oikeustoimeen. Tätä huomiota ei kuitenkaan ole pisteytetty siitä syystä, että valintakoekirjassa ei 
käsitellä TakSL:n velallisen läheisiä koskevan pykälän 3 momentin säännöstä.” Toisin sanoen, tässä 
kohdassa arvostelussakin nimenomaisesti selviää, että lisämateriaalista on saatavilla lisätietoa, jonka 
kirjoittaminen vastaukseen olisi ollut pisteiden kannalta hyödytöntä, mutta kuluttanut kokelaan vähäisiä 
vastausaika ja –tilaresursseja hänen haitakseen eikä olisi myöskään ollut valintakokeen yleisen 
tehtävänannon mukaista olennaisiin asioihin keskittymistä. 

Huomautan myös, että mikäli valintakokeen yleistä arvostelumääräystä ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan 
huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.” ei tarvitse lainkaan noudattaa 
Tehtävänannossa, silloin voidaan yhtä hyvin myös kyseenalaistaa muut ensimmäisellä sivulla annetut 
määräykset, mm. vastaustilaan ja –aikaan kohdistuvat seikat. 

Tehtävän 4 mallivastauksessa on suoraan viitattu valintakokeessa jaettuun lisämateriaalin pisteitä tuovana 
seikkana, vastoin valintakokeen yleistä tehtävänantoa. Mallivastaus on siten virheellinen eikä edusta ns. 
tältä osin hyvää vastausta.  

Arvosteluperusteissa kerrotaan, että ”Pisteen saamiseksi on edellytetty, että hakijan vastauksesta on 
luettavissa, että hän on perehtynyt valintakokeeseen liitettyyn katkelmaan hallituksen esityksestä HE 
102/90.”  

Tarkoittaako edellä ”luettavissa” sitä, että lähde mainitaan nimeltä, siis eksplisiittistä viittausta? Mikäli näin 
edellytetään, niin kokelaan on pitänyt kirjoittaa vastauksessaan asioita, joita ei ole valintakoekirjoissa 
mainittu, mikä on vastoin valintakokeen yleistä tehtävänantoa.  

Tarkoittaako edellä ”luettavissa” sitä, että implisiittistä viittausta tekstiin? Mikäli näin edellytetään, niin 
olemme tilanteessa, josta kuvaan tämän jakson kolmessa ensimmäisessä kappaleessa. Tilanne on 
faktuaalisesti sama kuin edellä eksplisiittissä viittauksessa.  

Tosin sanoen, arvosteluperusteissa mainittu pistehyvityksen saaminen ”kiertoteitse” ei ratkaise itse 
tehtävän laadinnissa tehtyä virhettä. Ex turpi causa non oritur actio -periaatteen (voidaan myös ajatella 
mala fide) mukaisesti koko osakohdan pisteytys tulee mitätöidä kokeen tekijän virheen vuoksi.  

1) Edellä mainituin perustein tulee mainitun tehtäväkohdan osakohdan pisteytys mitätöidä 
kokonaisuudessaan siten, että kaikki kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat 
mainitusta kohdasta yhden pisteen riippumatta omasta vastauksestaan.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

2) Toissijaisesti katson, että koevastauksen on linjassa mallivastauksen kanssa. Koevastauksestani on 
luettavissa, että olen perehtynyt katkelmaan hallituksen esityksestä HE 102/90. Arvosteluperusteissa 
ei ole nimenomaisesti edellytetty, että koevastauksessa pitää olla nimetty em. lähde.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta yhden pisteen. 

3) Kolmassijaisesti katson, että koevastauksen on linjassa mallivastauksen kanssa. Koevastauksestani on 
luettavissa, että olen perehtynyt katkelmaan hallituksen esityksestä HE 102/90. Arvosteluperusteissa 
ei ole nimenomaisesti edellytetty, että koevastauksessa pitää olla nimetty em. lähde. Siinä 
tapauksessa, että arvoisa valintalautakunta ei ole sitä mieltä, että vastaukseni on yhden pisteen 
arvoinen, esitän että se on ainakin 0.5 pisteen arvoinen. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä. 
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4.14 Valintakokeen Tehtävä 4, toinen kysymys; velkojansuojan jäsentyminen jne 

Mallivastauksen huomio on kiinnitetty henkilöluottokompetenssin lakkaamiseen tilanteessa, jossa 
”luovutukseen sisältynee lahjanluontoinen elementti”. Tämä oikeudellinen lähetystapa on nähdäkseni 
aivan käsittämätön tilanteessa, jossa koruliikkeen toimitusjohtaja (ilmeinen koruasiantuntija) on ”myynyt” 
4500 euron arvoisen korun vaimolleen 250 eurolla! 

Mallivastauksissa EI OLE huomioitu lainkaan oikeustoimen pätemättömyyttä OikTL 33 § mukaan. Kaiston 
kirjan sivulla 49 todetaan "Tämän lainkohdan mukaan oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, 
”älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian 
vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä 
tietäneen”. Myös tämän lainkohdan tulkinnassa voidaan kuitenkin puoltaa varovasti tulkintaa, jonka 
mukaan luovutus ei saa aikaan omistajanvaihdosta". 

Koska tehtävän oikeustapauksessa Kultasepänliikettä ja alan tukku-, valmistus- sekä 
maahantuontitoimintaa harjoittava yhtiö X Oy:n toimitusjohtaja A oli myynyt 250 eurolla 4500 euron 
arvoisen timanttiriipuksen aviopuolisolleen C, on ilmeistä, että oikeustoimi on tehty olosuhteissa, joissa on 
ilmeinen syy olettaa, että MOLEMMAT osapuolet ovat olleet tietoisia merkittävästi alihintaisesta kaupasta. 
"Kaupan" osapuolet ovat siis toimineet vilpillisessä mielessä eikä oikeustointa ole katsottava päteväksi. Kun 
C vetoaa (vastauksessaan konkurssipesän kanteeseen) ”tavanomaisen kaupan puitteissa tapahtuneeseen 
luovutukseen” hän toimii vilpillisin mielin, ja käyttäytyy kunnian vastaisesti ja arvottomasti vedotessaan 
kauppaan, vaikka mitään kauppaa ei tosiasiallisesti ole koskaan tapahtunut. Kuten Kaiston kirjasta sivulta 49 
selviää, niin tällaisessa ineksistenssitilanteessa luovuttajalla säilyy henkilöluottokompetenssi ja näin ollen 
luovutuksensaaja ei saa luovuttajan velkojansuojaa. 

Oudoksun sitä, että tämän kohdan arvosteluperusteissa ei ole huomioitu lainkaan edellä mainittua, 
muutoin kuin että arvosteluperusteissa on viitattu kirjan sivuihin 40 – 47. Lisäksi on huomioitava tehtävän 
aiempien mallivastausten laajuus suhteessa annettuun vastaustilaan, niin että tilaa vastata 
loppukysymykseen ”mallivastauksen mukaisessa hyvässä koevastauksessa” on ollut erittäin niukasti, ja 
tosiasiallisesti normaalisti käsin kirjoitettu lainkaan! 

Tehtävänannossa on pyydetty ottamaan kantaa MAINITUSSA TILANTEESSA, joten laajemmat 
mallivastauksen kaltaiset selvitykset henkilöluottokompetenssin lakkaamisen kannalta ovat TARPEETTOMIA 
tässä oikeustapauksessa, kun näkökulmaksi on otettu ineksistenssitilanne. 

1) Kohtuudella luettavassa koevastauksessani "Ei suojaa, vilpillinen mieli" olen typistänyt minimiin 
OikTL 33 § ytimen oikeustoimen pätemättömyyteen liittyen: ostaja C ei saa velkojansuojaa, koska 
ostaja C on toiminut vilpillisin mielin. Näin toimien olen noudattanut valintakokeen yleistä 
tehtävänantoa: olennaisiin asioihin keskittymistä. Koevastauksessani olen siis antanut vaihtoehtoisen 
ratkaisun, jota ei ole mallivastauksessa keksitty.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta ensisijaisesti 2 pistettä.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 1.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä.  

4.15 Valintakokeen Tehtävä 5, ensimmäinen ja toinen kysymys 

Tehtävässä 5 kysyttiin seuraavaa: ”Miten tapausta on arvioitava rikosoikeuden näkökulmasta Päivi 
Korpisaaren Johdatus viestintäoikeuteen -kirjan pohjalta? Mihin rikoksiin esitutkinnan kohteena olevat 
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henkilöt ovat mahdollisesti syyllistyneet? Ota myös kantaa esitutkinnan kohteena olevien henkilöiden 
esitutkinnassa esittämiin väittämiin.” 

Tehtävän 5 toinen koekysymys on selvästi annettu monikkomuotoisena (..mihin rikoksiin..?) ja 
mahdollisuutena (mahdollisesti syyllistyneet?). Tätä edeltävä kysymys viittaa Korpisaaren teokseen ja 
rikosoikeudelliseen näkökulmaan. Tehtävänannossa siis NIMENOMAISESTI käsketään arvioida tapausta 
usean mahdollisen rikosnimikkeen kannalta.  

Mallivastauksessa ja arvostelussa on tehty kuitenkin seuraava tarkastelun rajaus: ”Mallivastauksen 
mukaisessa hyvässä vastauksessa on tullut keskittyä kysymyksenannon mukaisesti rikosoikeudelliseen 
näkökulmaan eli rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen”. 
Arvostelussa on annettu näennäinen perustelu vain yhteen rikosnimikkeeseen keskittymiseen, ja tämä 
kuuluu seuraavasti: ”Se, että viestit muistuttivat KKO:n Halla-ahon tapauksen viestejä, ohjasi vastaajan 
valitsemaan oikean rikoslain pykälän.” Mallivastauksesta taasen ei ilmene lainkaan perustelua sille, miksi 
vain yhteen rikosnimikkeeseen on keskitytty. Arvosteluperusteluissa kerrotaan myös törkeästä 
kiihottamisrikoksesta, mutta tätä rikosnimikettä ei mainita lainkaan mallivastauksessa. Huomattavaa on 
myös, että arvosteluperusteissa mainittua nimeä ”Halla-aho” ei ole Korpisaaren kirjassa lainkaan. 

Korpisaari kehottaa kirjansa alussa lukijaansa laajempaan ja kokonaisvaltaisempaan näkemykseen 
oikeudellisten ongelmien ratkaisussa, mikä ilmenee kauttaaltaan teoksen luvussa 1. Kappaleessa 4.3 Vastuu 
julkaistun viestin sisällöstä kirjassa todetaan, että on olemassa lukuisa joukko rangaistavaksi säädettyjä 
tekoja perustuen julkaistun viestin sisältöön, joista luetellaan rikoslain kohdat nimeten vain keskeisimmät. 
Vain keskeisimpiä rikosnimekkeitä on mainittu tässä kohdin 33 kappaletta (s. 105 – 106). Kirjan kappale 6 
on omistettu sananvapausrikoksille, joista otetaan esille ”muutama keskeisin rikostyyppi”, yhteensä viisi 
tavallista rikosnimikettä + törkeät tekomuodot, siis yhteensä kahdeksan rikosnimikettä (s. 165 – 195). 

Tehtävänannossa ei ole annettu hakijalle lähtökohtaista oikeutta valita vain yksi rikoslain pykälä, jota 
käsitellä tapauksen kohdalta. Asia olisi toki toinen, jos tehtävänanto olisi ollut yksikössä. Asiaa olisi voitu 
vahvistaa käyttämällä sanontaa ”todennäköisin” rikos tms. Tehtävänannossa ei ole myöskään mainittu, että 
tilannetta tulisi tarkastella vain vakavimman rikoksen kannalta.  

Tehtävänannossa ei ole myöskään mainittu, että henkilöiden (Marjatta ja Kullervo; toisaalta Aino ja Ukko) 
toimintaa pitäisi tarkastella samanarvoisina, siis yksinä kokonaisuuksina. Mallivastauksessa Marjatta ja 
Kullervo on katsottu rikosvastuullisesti samanarvoisina, heidän kirjoituksiaan ei ole arvioitu 
henkilökohtaisesti. Arvosteluperusteista ei löydy tähän käytäntöön perusteita. Korpisaaren kirjassa rikoslain 
osallisuussäännöksistä kertomiseen on käytetty enemmän sivuja ([104 – ] 106 – 114) kuin 
arvosteluperusteissa ilmoitetut lähdesivut koko tehtävään liittyen (”pääasiassa” s. 36 – 37, 119 – 120, 184 – 
189).  

Tehtävän 5 tehtävänannossa ei ole täsmennetty, mihin erityisiin seikkoihin vastaajan tulee kiinnittää 
huomionsa koevastauksessaan. Tehtävänannossa ei mainita, että mahdollisten rikosten tunnusmerkistö per 
se pitää kertoa (ja käyttää tähän paljon rajoitettua koevastaustilaa). Siinä vain kysytään, että miten 
tapausta on arvioitava kirjan pohjalta. Mainitun lähdeteoksen alussa sen kirjoittaja itse toteaa, että kyse on 
pääsykokeisiin tehdystä kirjoittajan aikaisempien julkaisujen kokoelmasta, ei itsenäisestä teoksesta, ja 
kuten edellä selviää, kirjassa on varsin paljon aineistoa, joka on sovellettavissa Tehtävän 5 tapaukseen. 
Tässä yhteydessä pyydän myös huomioimaan sen päätöksen, minkä arvoisa valintalautakunta on tehnyt 
edellä Tehtävän 4 koevastausten tapauskohtaisten niin sanottujen oikeudellisten minimiperusteluiden 
suhteen, katso Kappale 4.10. 

Tehtävän 5 mallivastauksessa on annettu eniten pisteitä (2.5 p) ja palstatilaa Rikoslain 11:10 kirjoittamiseen 
sekä tahallisuudesta ja tarkoituksellisuudesta kertomiseen kahdessa lauseessa. Arvostelusta ei sinänsä 
selviä, paljonko pisteitä on annettu mainitun rikoslain kohdan sanatarkasta kirjoittamisesta. Kuitenkin 
arvostelussa on samanaikaisesti korostettu olennaisten seikkojen erottamista epäolennaisesta, sääntöjen ja 
periaatteiden kertomisen lisäksi niiden soveltamista kohta kohdalta kyseiseen tapaukseen. Lisäksi 
arvostelussa on kerrottu, että pääsääntöisesti asioiden ilmaisu omin sanoin on hyväksytty.  

Tehtävän 5 mallivastauksesta ja arvosteluperiaatteista on pääteltävissä, että Tehtävän 5 kahdesta 
ensimmäisestä kysymyksestä on voinut saanut maksimissaan 2.5 + 2 + 2 eli yhteensä 6.5 pistettä. 
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1) Mallivastaus toimii täysin yhden mahdollisen rikosnimekkeen tarkastelun alla, vaikka tämä on vastoin 
tehtävänantoa. Mallivastaus on jo itsessään niin laaja, että minkään muun rikosnimikkeen 
tarkasteluun, jos sellaista tehtäisiin (edellä mainitun lisäksi), ei edes jäisi lainkaan vastaustilaa 
koepaperissa käsin kirjoitettuna. Jo tällaisenaan mallivastaus on niin laaja, että se ei sellaisenaan 
kohtuullisella vaivannäöllä käsin kirjoitettuna edes mahdu annettuun vastaustilaan koepaperissa.  

Tehtävän 5 malliratkaisussa ja arvostelussa noudatettu ratkaisu ei ole tehtävänannon mukainen. Näin 
ollen edellä mainituin (XI ja XI.1) perustein pyydän kunnioittavasti, että arvostelu kohdistuen 
Tehtävän 5 kahteen ensimmäiseen kysymykseen mitätöidään niin, että kaikki kokeeseen osaa 
ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainituista kohdista 6.5 pistettä riippumatta omasta 
vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan Tehtävän 5 kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä 6.5 pistettä.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden kyse on 
kuitenkin sellaisesta seikasta, että mallivastaus ei ole ns. absoluuttisesti oikea tai väärä tai muulla 
tavoin päätyy sellaiseen ratkaisuun, että koevastauksissa tulee hyväksyä myös muunlaiset 
oikeansuuntaisiksi katsottavaksi tehtävän tapausarviot kuin mallivastauksessa esitetyt, niin pyydän 
kunnioittavasti huomioitavan seuraavaa. 

Olen koetilanteessa toiminut vilpittömin mielin ja tarkastellut tapausta useamman mahdollisen 
rikosnimikkeen pohjalta, kuten tehtävänannossa on nimenomaisesti määrätty. Koska tapaukseen 
soveltuvia rikosnimekkeitä on useita, jo pelkästään sallitun vastaustilan rajoissa en ole voinut 
kirjoittaa auki näiden tunnusmerkistöä eikä tätä tule myöskään arvostelussa vaatia kohtuullisuuden 
nimissä. Tunnusmerkistön kirjoittamista / yksilöintiä ei ole myöskään pyydetty koetehtävänannossa.  

Koevastauksessani olen tarkastellut tapaukseen parhaiten mahdollisesti kytkeytyviä 
sananvapausrikosnimikkeitä: kiihottamista kansanryhmää vastaan, törkeää kiihottamista 
kansanryhmää vastaan, yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä, kunnianloukkausta ja 
päätoimittajarikkomusta. Olen tarkastellut rikosnimekkeitä juuri sen mukaan kuten tehtävänannossa 
on käsketty: läpikäynyt näitä rikosnimikkeitä ja selvittänyt, millä perustein ne saattaisivat tulla 
tapauksessa kyseeseen tässä tapauksessa. 

Koevastauksessani kerron, että tapauksessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksen 
tunnusmerkistö täyttyy. Lisäksi selvitän, että päätoimittajarikkomus ei tule tapauksessa kyseeseen, 
koska ko. blogisivusto ei ole katsottava sellaiseksi säännölliseksi verkkojulkaisuksi, jossa 
päätoimittajaa edes pitäisi nimetä. 

Koevastauksessani olen tarkastellut mahdollista kunnianloukkausta, ja todennut, että ko. rikosta ei 
kuitenkaan voitane katsoa syntyneen, loukkauksen kohteen epämääräisyydestä ja laaja-alaisuudesta 
johtuen (vrt. Korpisaari s. 177).  

Olen myös tarkastellut koevastauksessani yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Korpisaari 
on kirjassaan s. 165 – 169 maininnut mm. seuraavaa: "Rangaistavan loukkauksen tulee olla sellainen, 
jonka yleisesti ajatellaan aiheuttavan vahinkoa tai kärsimystä taikka loukattuun kohdistuvaa 
halveksuntaa. Tätä on arvioitava tiedon tai vihjauksen objektiivisen sisällön perusteella." 
Koevastauksessani olen arvioinut, että julkisesti väittämällä vähemmistöryhmään kuuluvia henkilöitä 
"loisiksi", "muiden rahojen viejiksi", ja "lisääntyviksi kuin jänikset" on yksityiselämää loukkaavaa 
tiedon levittämistä, mikäli väite kohdistuu todellisiin henkilöihin. Onhan kiistämättä jokaisen ihmisen 
lisääntymistoimet ja rahanhankinta (tarkemmin sosiaalitukien yms.) jokaisen yksityisasia, ja näin 
ollen henkilön yksityiselämään kuuluva asia. Vaikka kyse on, mitä ilmeisimmin laajemmasta 
ihmisryhmästä (tehtävässä mainitaan vain sana vähemmistöryhmä, mikä ei vielä paljoa kerro ryhmän 
laajuudesta, saati siitä, että kyse olisi todellisista ihmisistä). Tässä yhteydessä on huomattava, että 
Korpisaari ei kirjassaan mainitse voiko yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen –rikoksen 
kohteena olla rajattu joukko ihmisiä, vai vaatiko ko. rikoksen tunnusmerkistö uhrien nimenomaisen 
kohdentamisen määrättyyn henkilöön / määrättyihin henkilöihin, kuten kunnianloukkaus edellyttää 
Korpisaaren mukaan (s. 177). Sen sijaan, Korpisaari kyllä mainitsee sivulla 168: ”Valheellisia tietoja tai 
vihjauksia arvioidaan yleensä mahdollisena kunnianloukkauksena, joskin myös yksityiselämää 
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loukkaava tiedon levittäminen voi tulla kysymykseen, jos kunnianloukkauksen tunnusmerkistö ei 
täyty.”  

Koevastauksessani olen tarkastellut tekijöitä henkilökohtaisesti ja heidän rikosoikeudellisia 
vastuitaan laajalti. Olen mm. erotellut tekijöiden M, K, Aino (A) ja Ukko (U) rikosoikeudellista 
osallisuutta ja tahallisuutta tapahtumiin rikosnimikekohtaisesti. Olen tarkastellut vastauksessani 
Facebook-ryhmän ylläpitäjien Ainon ja Ukon rangaistusvastuuta ja tahallisuutta, koska he eivät ole 
poistaneet aineistoa siitä tiedon saatuaan. 

Olen koevastauksessani lausunut myös tapauksessa mainitun Sammon soturit ry. hallitusten jäsenten 
mahdollisesta korvausvastuusta. Olen huomioiden sellaisenkin mahdollisuuden, että koko yhdistys ja 
verkkosivusto olisi perustettu ns. vihapuheiden levittämiseksi, ja todennut tällaisen (tahallisuuden) 
osoittamisen olevan liian vaikeaa vahingonkorvausvelvollisuuden muodostumiseksi (vrt. Korpisaari s. 
121).  

Korpisaaren kirjassa on käytetty pelkästään rikoslain osallisuussäännöksistä kertomiseen yhteensä 
enemmän sivuja ([104 – ] 106 – 114) kuin arvosteluperusteissa ilmoitetut sivut koko tehtävään 
(”pääasiassa” s. 36 – 37, 119 – 120, 184 – 189), joten rikosvastuun tarkempi analysointi voidaan 
katsoa asialliseksi tässä tapauksessa.  

Olen tarkastellut koevastauksessani sananvapautta perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(EIS) ja sananvapauslain kannalta. Olen punninnut tilannetta viestien kirjoittamisen (julkisesti 
sanomisen) ja toisaalta rikosoikeudellisen vastuun (rikoslain) kannalta. 

Olen tarkastellut koevastauksessani Facebook-ryhmän ylläpitäjien Ainon ja Ukon rangaistusvastuuta 
ja tahallisuutta, koska he eivät ole poistaneet aineistoa siitä tiedon saatuaan. 

Olen tarkastellut koevastauksessani ko. tapausta tehtävänannon mukaisesti laajaa näkökulmaa 
käyttäen. Edellä mainituin (XI, XI.1 ja XI.2) perustein pyydän kunnioittavasti, että saan Tehtävän 5 
kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä 6.5 pistettä.  

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 6.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kuuden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta kuusi pistettä.  

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kuuden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 5.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 5.5 pistettä.  

5) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 5.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja viiden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta viisi pistettä.  

6) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan viiden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 4.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 4.5 pistettä.  

7) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 4.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja neljän pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta neljä pistettä.  

8) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan neljän pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 3.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 3.5 pistettä.  

9) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 3.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kolmen pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta kolme pistettä.  

10) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kolmen pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 2.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 2.5 pistettä.  
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11) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 2.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja kahden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta kaksi pistettä.  

12) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 1.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

13) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

14) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä.  

4.16 Valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Marjatta ja Kullervo 

Pääsykokeen Tehtävän 5 tehtävänannossa kolmannessa kohdassa esitetään: ”Ota myös kantaa esitutkinnan 
kohteena olevien henkilöiden esitutkinnassa esittämiin väittämiin.” Mallivastauksesta ja 
arvosteluperusteista on pääteltävissä, että tästä kohdasta on voinut maksimissaan saada tapauksen a) 
Facebook –ryhmään kirjoittaneiden Marjatan ja Kullervon kohdalta 2 pistettä ja b) Facebook-ryhmän 
ylläpitäjien Ainon ja Ukon kohdalta 1.5 pistettä, siis yhteensä 3.5 pistettä. Seuraavassa keskitytään ensin 
mainittuun pisteytykseen (kohta a). 

Olen tarkastellut koevastauksessani sananvapautta perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) ja 
sananvapauslain kannalta. Olen punninnut tilannetta viestien kirjoittamisen (julkisesti sanomisen) ja 
toisaalta rikosoikeudellisen vastuun (rikoslain) kannalta. Olen tarkastellut tilannetta laajalti Marjatan ja 
Kullervon tekemisten ja siitä seuraavien mahdollisten vastuiden kannalta, katso Kappale 4.15, kohta 2 
(toissijaisen oikaisupyynnön tarkemmat perustelut). 

1) Vastaukseni on linjassa mallivastauksen kanssa. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan tästä tehtäväkohdasta ensisijaisesti kaksi pistettä. 

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan kahden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 1.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta yhden pisteen.  

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä.  

4.17 Valintakokeen Tehtävä 5, kannanottopyyntö Aino ja Ukko 

Pääsykokeen Tehtävän 5 tehtävänannossa kolmannessa kohdassa esitetään: ”Ota myös kantaa esitutkinnan 
kohteena olevien henkilöiden esitutkinnassa esittämiin väittämiin.” Mallivastauksesta ja 
arvosteluperusteista on pääteltävissä, että tästä kohdasta on voinut maksimissaan saada tapauksen a) 
Facebook –ryhmään kirjoittaneiden Marjatan ja Kullervon kohdalta 2 pistettä ja b) Facebook-ryhmän 
ylläpitäjien Ainon ja Ukon kohdalta 1.5 pistettä, siis yhteensä 3.5 pistettä. Seuraavassa keskitytään toiseksi 
mainittuun pisteytykseen (kohta b).  

Pääsykokeen yleisessä tehtävänannossa on määrätty seuraavasti: ”Vastauksia arvosteltaessa otetaan 
huomioon vain vuoden 2016 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot.”  
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Tehtävän 5 ensimmäinen kysymys kuuluu: ”Miten tapausta on arvioitava rikosoikeuden näkökulmasta Päivi 
Korpisaaren Johdatus viestintäoikeuteen -kirjan pohjalta?” Tämä rajaa Tehtävän 5 sallitut vastaukset 
käsittämään yksinomaan Korpisaaren kirjaa.  

1) Tehtävän 5 arvostelussa kerrotaan, että [vahvennukset allekirjoittaneen] ”Koska A:n ja U:n väitteelle 
vastuusta irtisanoutumisesta ei löydy selvää vastausta pääsykoekirjasta, on pistehyvityksen saanut 
sillä, että vastauksessa on jollakin tapaa mainittu kyseinen väite eli näin reagoitu siihen, että 
kysymyksessä nimenomaisesti pyydettiin ottamaan kantaa esitutkinnassa esitettyihin väitteisiin.”  

Toisin sanoen, Tehtävän 5 arvostelussa kerrotaan, että vastausta kysymykseen ei ole 
pääsykoekirjassa, joka oli AINOA SALLITTU lähde pääsykokeen yleisen tehtävänannon mukaan. Näin 
ollen, koekysymys on asiaton eli MITÄTÖN eikä sitä olisi saanut lainkaan esittää kokelaille. Samoin 
mallivastaus on asiaton eli MITÄTÖN, koska siinä kerrotaan seikkoja, joita ei ole mainittu sallitussa 
pääsykoekirjassa.  

Arvosteluperiaatteissa ei ole määritelty tarkemmin sanan ”pistehyvityksen” sisältöä. 
Mallivastauksesta selviää, että tästä kohdasta on voinut saada 1.5 pistettä. Ex turpi causa non oritur 
actio -periaatteen (myös mala fide) mukaisesti koko osakohdan pisteytys tulee mitätöidä asiattoman 
kysymyksen vuoksi. 

Edellä mainituin perustein pyydän kunnioittavasti, että arvostelu kohdistuen Tehtävän 5 kolmannen 
kohdan b) Facebook-ryhmän ylläpitäjien Ainon ja Ukon kohdalta mitätöidään siten, että kaikki 
kokeeseen osaa ottaneet (allekirjoittanut mukaan lukien) saavat mainituista kohdista 1.5 pistettä 
riippumatta omasta vastauksestaan. 

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

2) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että pääsykokeessa voidaan kysyä mitä vain niin, että 
pääsykoekirjoihin vetoaminen ainoina hyväksyttävinä vastauslähteinä onkin silkkaa pötyä tai jollain 
muulla perusteella katsoo, että Tehtävän 5 kolmannen kohdan osakohtaa b) Facebook-ryhmän 
ylläpitäjien Ainon ja Ukon ei pidäkään mitätöidä, niin pyydän kunnioittavasti huomioitavan 
seuraavaa. 

Koevastauksessani olen tarkastellut Facebook-ryhmän ylläpitäjien Ainon (A) ja Ukon (U) 
rangaistusvastuuta ja tahallisuutta mainittuihin rikoksiin kohdistuen, koska he eivät ole poistaneet 
loukkaavaa aineistoa siitä tiedon saatuaan. 

Mallivastauksessa ei ole mainittu Marjatan ja Kullervon suhteen mitään nimenomaista mainintaa 
esitutkintakuulusteluihin itsessään liittyen. Näin ollen on kohtuutonta vaatia (pistehyvityksen 
saamiseksi), että Ainon ja Ukon suhteen näin pitäisi koevastauksessa tehdä, osoittaakseen sen vain 
ilmeisen seikan, että vastuusta irtisanoutumisesta ei ole mitään mainintaa sallitussa 
pääsykoekirjassa.  

Pyydän siis kunnioittavasti, että saan edellä mainitusta tehtäväkohdasta 1.5 pistettä.  

3) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan 1.5 pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja yhden pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta 1 pisteen.  

4) Mikäli arvoisa valintalautakunta katsoo, että edellä mainitut perustelut huomioiden koevastaukseni 
ei ole kuitenkaan yhden pisteen veroinen, mutta sisältää tietoja 0.5 pisteen arvoisesti, pyydän 
kunnioittavasti saada tästä tehtäväkohdasta edes 0.5 pistettä.  

4.18 Lopuksi: valintakokeiden tulevaisuus? 

Maailma muuttuu, ihmiset pysyvät samoina? Koska olen ehkä liiankin kriittisin äänenpainoin arvostellut 
valintakoekäytänteitä, en olisi yhtään pekkaa parempi, jos en itse esittäisi joitain parannusehdotuksia, tai 
ainakin huomioitavia seikkoja. 

Sallikaa siis, että lausun tässä ääneen ajatuksiani asioista, jotka ei minulle mitenkään kuulu, mutta kovasti 
liittyivät elämääni kuluneen vuoden ja enemmänkin. Sallikaa myös, että lopuksi lausun oman todellisen 
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tarinani, niin hyvin kuin asiainkäänteet muistan, luettavuuden ja viihtyisyyden nimissä pakinamuodossa, 
joka toivottavasti herättäköön ajatuksia arvoisalle valintalautakunnalle ja muillekin asiasta päättäville ja 
kehittäville. Se kertoo nimittäin siitä todellisesta [juristin] maailmasta, josta hakuoppaassa 2016 
kunnianarvoisa rikosoikeuden professori ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani 
Kimmo Nuotio kovin toisenlaisen kuvan antaa. 

Valintakoekirjat ovat usein (kuten vuonna 2016) yliopiston opetushenkilökunnan koosteita aiemmista 
teoksistaan ja jopa kiireellä tehtyjä teoksia. Ne ovat pääsääntöisesti räätälöity vuosittaisia valintakokeita 
varten, ja painamisen tekee Unigrafia Oy, joka on osittain Helsingin yliopiston (rahastojen) omistama. Näin 
ollen valintakokeiden järjestäminen siten, että oikeina vastauksina hyväksytään ainoastaan 
valintakoekirjoissa mainitut seikat, pitämällä arvosteluperusteet hyvin tiukkoina (pikkutarkkaa ulkoa 
osaamista korostaen, missä on vaara, että kokonaisuus unohtuu) ja kirjat kalliina, Helsingin yliopisto hyötyy 
rahallisesti valintakokeistaan. Mikäli (valintakoe)järjestelmä on niin kallis ylläpitää, että em. 
painotuotteiden kaikki tuotot menevät asianosaisten palkkoihin, materiaaleihin ja muihin, niin herää 
kysymys, että miksi sellaista järjestelmää ylipäätään käytetään? Ehkä tässäkin voisi seurata nykyisen 
hallitusohjelman 3. kärkihankkeen 3. toimenpidettä: kehitetään korkeakoulujen digitaalisia 
oppimisympäristöjä, verkko-opetus-tarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen 
sujuvoittamista ja nopeampaa korkeakoulutukseen siirtymistä.  

Ymmärrän hyvin ja täysin, että yliopisto on todella karu paikka, se oli sitä jo 15 vuotta sitten aikonani, ja nyt 
sen aina vaan pahempi. Perusopiskelijat, ja ennen kaikkea jatko-opiskelijat, tuovat leivän taloon, joten heitä 
pitää olla paljon. Mutta maailma ei ole panem et circensis eikä yliopisto ole yliopisto, jos siellä ei tehdä 
(perus)tutkimusta, ja niinpä tutkijat ovatkin opettajia, jotka sivutoimisesti tekevät jos pystyvät eli ehtivät eli 
jaksavat tutkimusta, siinä kun eivät ole hankkimassa itse varojaan omalle työlleen tai eivät siis ole 
opetustyönsä äärellä, jota myös pitäisi aina vain kehittää paremmaksi. En itse ehtinyt edes valmistua 
tohtoriksi, enkä aikaisemmin edes diplomi-insinööriksi (historia toistaa aina itseään), kun minut oli jo ajettu 
toisten tieltä pois, jätetty kuin nalli kalliolle hakemaan itse omat rahoituksensa, työntekopaikkansa ja –
laitteensa. Sillä ei ollut merkitystä, että molemmit työni olivat laboratorion merkittävimmästä päästä, niin 
laadultaan kuin laajuudeltaan, joita neljät professorit kilvan esittävät julkaistavaksi ulkomaisissa 
merkittävimmissä kirjasarjoissa. Kun (lopulta) valmistuin (taas sama juttu kahdesti; kumma että vasta juuri 
nyt sen ymmärsin) niin kaikki kyllä halusivat käyttää hyödykseen surutta työni tuloksia, mutta kukaan ei 
halunnut olla mukanani edes paperilla (tämä nimenomainen seikka päti kyllä vain tohtorin tutkintoni 
jälkeen), jotta olisin voinut hakea rahoitusta ja jatkaa tutkimusta, joka oli ollut minulle henki ja elämä. En 
(ole) julkaissut (edes netissä) kirjojani, koska olisin joutunut maksamaan kaiken aivan omasta pussistani. 
Näin sain tehdä jo puoleksi väitöskirjani ylisuuren painoerän suhteen, josta melkein puolet ryöstettiin 
väitössalista samalla kun harjoittelin liian tiukasti lectio praecursoria enkä siis heti huomannut kuinka 
vanhat ”rakkaat kollegani” varmistivat etteivät vaan jäänet ilman alan kulmakiviteosta. En mennyt 
ulkomaille väitökseni jälkeen, koska olin jo valtaosin omarahoitteisesti käynyt monet paikat tutkimassa 
havaitakseni, että ruoho ei ole vihreämpää aidan tuolla puolen. Kiitos kotimaisten veljieni, ulkomaiset 
oppineet jäivät ilman väitöskirjaani ja lopulta ilman minua; ratkaiseva kysymys oli: teenkö töitä sinulle vai 
sinun kanssasi? 

Mutta ei pidä masentua, mikä ei tapa se vahvistaa. Jos Helsingin yliopisto todella haluaa kehittää 
opetustointaan ja opiskelijavalintamenetelmiään – jotka lopulta leimaavat koko tieteenalaa, ja erityisesti 
kokelaiden asennoitumista oikeustieteeseen – se toimisi toisin. (Valintakoe)kirjat (/aineisto) olisivat 
vähintäänkin ladattavissa maksutta verkosta. Valintakokeissa, jos niitä edes lainkaan pidettäisiin (kuten 
ulkomailla on tapana), keskityttäisiin sellaisiin seikkoihin, joita lainoppinut tulevaisuudessa käytännössä 
eniten tarvitsisi. Vai onko tätä lakipykälien sanatarkka ulkoa luettelu mahdollisimman tiiviisti käsin 
kirjoitettuna? Olisiko myös oleellisempaa miettiä mahdollisuuksia selvittää alalle soveltuvien hakijoiden 
testaamista muilla soveltuvuuskokeilla (kuten myös ulkomailla on tapana)? Onko yhteiskunnan etu todella 
siinä, että hakijat pääsääntöisesti yrittävät vuodesta toiseen (turhaan) valintakokeissa haaskaten ei vain 
omia resurssejaan vaan koko kansakunnan näin tehottomalla toiminnalla? 

Jos ja kun valintakokeita järjestetään, ehkä olisi syytä miettiä myös niiden tarkastamista ja tulosten 
tiedottamista. Toki yksi ja kenties ainakin näennäisen helppo ratkaisu on, että tehtävät ovat kaikki 
monivalintoja, joiden vastaukset koneluetaan ja tulokset analysoidaan automaattisesti. Näin kokeen 
tarkastaminen helpottunee merkittävästi, vaikka varmasti löytyy aina meitä valittajia, siis oikaisupyynnön 
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esittäjiä, jotka keksivät milloin milläkin perusteella verukkeen, miksi heidän vastauksensa tai kaikki 
vastaukset pitää hyväksyä. Jos osaamista tai pikemminkin kyvykkyyttä ja näin ollen soveltuvuutta alalle 
halutaan tutkia paremmin nykymaailmaa vastaavalla tavalla, jossa valtaosalla on koko Internet, Google, Big 
data ja kaikki muut mahdolliset kädessään ja taskussaan älyhipluttimessaan, niin tosiasia on väittämättä se, 
että kaikki koeaineisto ja kaikki keinot tulee olla sallittuja koetilanteessa. Niin ne ovat 
tuomioistuinsalissakin, vaikka ”suoraan paperista” ei kaikissa tilantessa saisikaan lukea, mitä olen itse 
oikeussalissa toisin todistanut. Jos mietitte sitä, mikä taho ja kuka olisi sellainen, joissa näissä asioissa voisi 
auttaa, niin kukas sen kissan hännän nostaa jos ei kissa itse: ajatelkaa, jos olen maallikkona tehnyt tällaisen 
oikaisupyynnön, niin mihin yritykseni KAR Oy toimitusjohtaja kykenen lajissa, jota olen suoraan ja siihen 
liittyen tehnyt vuosikymmenet sellaisena räätälöityjä erikoisratkaisua tarjoavana alan ammattilaisena, 
jollaista ei toista löydy tästä maasta; http://kar.fi/Referenssit/?cat=125. KAR Oy tekisi töitä alihankintana 
toki muille yrityksille, mutta heidän liiketoimintamallinsa on sellainen, että syödään pienet merkittävät 
kilpailijat ja palkataan vain halvimmat työntekijät, kunnes tullaan itse syödyiksi. 

Valintakoetulosten tiedonjako on myös merkittävä seikka. Harva tyytynee siihen, että saa tietää pelkät 
pistemäärät. Nykykäytännöllä yliopisto digitoi hakijoiden vastauspaperit (ja koneanalysoi 
monivalintakoetehtävävastaukset) ja tulostaa niistä kopiot, joita pyörittää paperiarkistossaan ja sitten 
haluattaessa postittaa niitä pyytävälle on jo aikansa elänyttä ja ennen kaikkea hyvin kallista käytäntöä. 
Tässä riittäisi hyvin pelkkien digitaalisten tiedostojen siirtely. Tiedonsuoja on hyvin toteutettavissa, 
esimerkiksi autentikointia edellyttävä latauslinkki ko. tiedostoihin toimitettaisiin valintakoepäätöksen 
yhteydessä suoraan hakijalle. Autentikointi voitaisiin tehdä pankkitunnuksia, KATSO, mobiili- yms. 
tunnistautumista käyttäen. 

Monen kokelaan kannalta lienee myös selvää, että digitoiduissa vastauspaperissa tulisi olla myös kokeen 
arvostelijoiden merkinnät, tai nämä tiedot tulisi ainakin asianomaisen saada pyynnöstä. Ongelmaan ei ole 
muuta ratkaisua, kun digitoida aineisto kahteen kertaan (ennen ja jälkeen manuaalisen tarkastamisen), jos 
noudetataan nykyisen kaltaisia kaksivaiheista opiskelijoiden sortteerausta, joka sekin saattaa olla turhaa 
kuten edellä totesin. Digitointi itsessään ei ole kallista, ja jos nyt on yliopistolle, vaihtakaa toimittajaa. Jos 
teette itse homman, niin älkää tehkö. Lukuisissa massadigitoinnin kilpailutuksessa mukana olleena, tiedän 
hyvin missä hintaluokassa mennään. Tekstintunnistettu (optical character recognition, OCR; jota toki käytin 
pääsykoekirjoihin, niin että todella tiedän, mitä ja miten niissä on kirjoitettu tätä oikaisupyyntöäni 
kirjoittaessa) arkki ei maksa tänä päivänä paljoa viittä euron senttiä enempää. kaikki ne arkistot ja museot, 
jotka tätä itse tekee, eivät koskaan pysty tekemään sillä hinnalla kuin isot kaupalliset toimijat. KAR Oy tekee 
vielä halvemmalla, mutta sattuneesta syystä sillä ei ole paljoa keikkaa. Tämä 
http://kar.fi/Referenssit/?p=377 homma ei näet mennyt ihan putkeen, ja sen seurauksena eräät tahot 
tekevät kuulemani mukaan kaikkensa, että olen conatus et persona non grata. Käräjäoikeuden tuomari 
totesi syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamispyyntöni luonnollisesti, että tärkeä yleinen / yksityinen etu 
eivät vaadi asian käsittelyä, vaikka syytenimekkeet sinänsä olivat vakavia. Eihän kyseessä ollutkaan kuin 
puoli miljoonaa euroa ja yrittäjän mielenterveys itsemurha-aikeineen. 

Ehkä lopetan tähän ilmaisen konsultaationi yliopiston valintakokeiden kehittämisestä, jota erittäin 
mielelläni jatkan yritykseni KAR Oy nimissä, mikäli se tilaisuus minulle suvaitaan: mysteeri nimeltä ilmainen 
lounas kiinnostaa aina. Olkoon tämä palkkio siitä hyvästä, että joku toivottavasti on jaksanut lukea tämän 
raapustukseni loppuun asti, ja nyt siirryn siis luvattuun loppukevennykseen. 

Olen tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri, ja olen suorittanut paljon ns. ylimääräisiä opintoja. Kirjoitan 
sujuvasti neljää kieltä ja puhun vielä useampaa. Tähänastisesta koulutuksestani (28 vuotta koulujen 
penkillä) ja kokemuksistani ei ole muuta hyötyä kuin ylioppilastutkintoni (neljä laudaturia, kaksi magna cum 
laudea molemmat yhden pisteen päässä laudaturista, joita en tietysti koskaan kuvitellut edes tarvitsevani 
ensimmäisen perustutkinto-oikeuden hakemisen jälkeen) hakiessani Helsingin yliopiston 
oikeustieteelliseen. Olosuhteiden pakottamana edessäni on jälleen kerran, ties kuinka monetta kertaa, 
ammatinvaihdos ja nyt jopa uudelleen kouluttautuminen lain vaatiessa. Kokeneena ex-tutkijana, 
yksityisyrittäjänä, analyytikkona ja juridista puntarointia vuosia (monelle muillekin yhä jatkuvasti, tosin 
palkatta) tehneenä suorittaisin mieluiten suoraan oikeustieteen tohtorin tutkinnon, mutta koska edes tällä 
pätevyydellä en voisi toimia asianajajana / lakimiehenä, joudun suorittamaan ensin oikeustieteen 
perustutkinnon. Asianajajana siksi, että kerrankin saisin maksettua firmani laskut niin, että voisin maksaa 
itsellenikin palkkaa, jonka joku muu on maksanut kuin minä itse. Tai mitä suotta, kunhan saisin maksettua 

http://kar.fi/Referenssit/?cat=125
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edes firman maksut ja vahvistetut tappiot ennen kuin ne mitätöityvät jonkun muun pankkitililtä kuin omalta 
henkilökohtaiseltani. 

Asiasta voi olla montaa mieltä miten hyvin tosiasiassa osasin kevään 2016 oikeustieteen valintakokeissa. 
Olin ensikertalainen, minulla ei ollut mahdollisuutta ottaa osaan valmennuskurssiin ja pääsykoekirjatkin 
sain käsiini kaksi viikkoa niiden ilmestymisestä. Se miten osasin tai en, on toissijaista siihen nähden, oliko 
pääsykoetehtävät tehty pätevästi. Voisi tietysti olettaa, että koska ne lienee tehnyt maamme paras 
oppineisto alalla, niissä ei voine olla sellaista virhettä, joka johtaisi siihen, että kokonaiseen tehtävään ei 
voisi vastata lainkaan. Tässä asiakirjassa olen kuitenkin esittänyt sellaisia vahvoja perusteluita, että näin 
olisi saattanut käydä. Jos olen ensimmäinen tiedekunnan historiassa, joka näin julkeaa ja / tai (molempi 
parempi) hoksaa tehdä, niin kaipa sekin on ansio sinänsä, vaikka se ei minulla opiskelupaikkaa toisikaan 
yliopistoon. Mutta ehkä tämän oikaisupyyntöni jälkeen olenkin tiedekunnassa jo de facto persona non 
grata? 

Ainahan voit yrittää uudelleen, kaikki sanovat minulle. Voisin toki teki tehdä niin kuin eräs sukulaisistani, 
joka pääsi sisään eikä se ollut vasta kuin viidennen tai kuudennen yrittämän jälkeen. Niin, hän asuu vieläkin 
kotonaan eikä ole juuri palkkatöitä tehnyt, mutta ei se mitään: hän suoritti jo lakimieskokeenkin(!). Ehkä 
hän joskus pääsee vielä kunnon töihin, onhan hän on minua jokusen vuoden nuorempikin. Hänen isänsä 
kanssa olen usein keskustelut juridisista ongelmistani, joita on riittänyt. Vastaus on aina sama: unohda koko 
juttu, ei kannata käräjöidä. Hän on nyt jo entinen vakuutusoikeuden tuomari. 

Voisin vaikka mennä avoimeen yliopistoon, kuten tuo sukulaiseni teki. Monet avoimen yliopiston 
oikeustieteen opintojaksot edellyttävät oikeustieteiden perusteiden suorittamista, ja opinnot ovat kalliita 
eikä suorittaminen silti oikeuta juuri mihinkään opiskelija etuuksiin. En siis voi käytännössä suorittaa 
vuodessa sellaista määrää avoimia opintoja, jotta minulle ei tulisi välivuotta eteen ennen uutta 
valintakoeyritystä. Tämä olisi myös sen suhteen kohtalokasta, että valmistumiseni saattaisi siten tapahtua 
vasta sen jälkeen, kun omissa oikeusjutuissani syyteoikeus on jo ehtinyt vanhentua.  

Syynsä kullakin pyrkimiseensä. Minulla ne lienevät toisenlaiset kuin yleensä opiskelijoilla suoraan lukion 
penkiltä. Olen asunut yhdessä asuinhuoneistossa, jonka sain maksettua sietämällä pitkään siellä pitäneitä 
vuokralaisiani opiskelessani samalla Teknillisessä korkeakoulussa (TKK). Toisen huoneiston sain 
(iso)vanhemmiltani mutkien kautta, vaikka en halunnut. Perinnöstä kieltäytyminen, minkä tein kahdesti 
suullisesti, oli jo sellaisenaan liikaa isälleni (edellä mainittu on sukunsa kieltämistä häen mukaansa), jo 
sitten kuolikin pian osalahjoituksensa jälkeen. Molempiin tuli tietysti LVIS-saneeraukset samanaikaisesti, ja 
molemmat menivät enemmän kuin huonosti putkeen. Kaksi vuotta olen riidellyt taloyhtiöiden ja 
urakoitsijoiden kanssa. Luonnollisesti, poliisin mukaan kolmellakaan tutkintapyynnöllä ei tee yhtään mitään: 
esitutkinta keskeytetty prosessuaalisin perustein, minkä arvoisa kihlakunnansyyttäjä vahvistaa 
syyteoikeuden tosiallisesta laajuudesta kantaa antamatta. Niitä tarinoitani, vaikka miten hienosti 
raapustettuina ei lukene kukaan loppuun asti. Tällä viikolla sain lopulta vakuutusyhtiöltä myönteisen 
oikeusturva-apupäätöksen, näyttää siis siltä, että pääsen käräjille, vai joudunko? 

Näyttää siis siltä, että pääsen käräjille riita-asiassa ennen kuin rikosasiassa. Meillä firman tontilla kun kävi 
vuosi sitten kutsumattomia vieraita mala fide, ja minä olin bona fide ja haksahdin vipuun. Odotan siis mitä 
syyttäjä tekee, kun lännen poliisit päätyivät petoksen tunnusmerkistön täyttymiseen. Taitaa syyteoikeus 
vanhentua ennen kuin se ihme tapahtuisi, että ulkomaalaista vastaan nostettaisiin syyte tapauksessa, jossa 
summa on pienehkö ja julkkispoliitikon ikkunat eivät hajonneet.  

Mutta edellä mainittu on toki pientä. Jos työkseen tekee hommia taiteilijoille, niin kaipa heistä aina joku 
jättää, kaikesta huolimatta, laskun maksamatta. Aivan, mutta sen jälkeen kun sen tekee yksi parhaista 
kanta-asiakkaista, ei auta muuta kuin laittaa verkkosivut täyteen pientä pränttiä 
http://www.kar.fi/karkuva_wp/kauppaehdot ja luopua laskulla myymisestä. Mihin ne asiakkaat katosivat? 

Jos sitä miettii, että pitäisi oikeasti saada palkkaa työllensä, niin auta muu nykymaailmassa kuin tehdä 
bulkkia. Mitä siitä seuraa kun ei teekään enää yksittäin, vaan miljoonittain? Nouseeko liikevaihto yhtä 
rivakasti. Ei nouse ei, mutta v-käyrä kyllä, kun viranomainen viis veisaa hankintalaista ja tai muustakin 
lainsäädännöstä. Asiakas on hänen mukaansa aina oikeassa, vaikka veronmaksaja maksaa laskut veroina. 
Vaikka jyräsin 6-0 hankintalain esitöissä mukana olleen hankintalakijuristin neuvotteluissa, jolle asiakas ei 
vissiin ollut kertonut totuutta, koko totuutta ja pelkkää totuutta, tulos oli aivan sama kuin aiemminkin: 
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teemme mitä meitä huvittaa, koska asiakas on aina oikeassa. Hyppy sillalta alas olisi ollut hyvä ratkaisu, 
mutta en sitten kehdannut, kun oli muitakin velvoitteita. 

Vuoden vaihteessa istuin viikkokausia Helsingin käräjäoikeudessa oppia hakemassa. Suurin idolini oli Jari 
Aarnio, jolla pokka aina piti eikä hän ikinä haksahtanut syyttäjän vedätyksiin, joita ei voinut äänen 
nauramatta tarkastella lehteriltä muun yleisön ja poliisien keskellä. Se oli hauskaa hupia, mutta hyvin 
kallista sellaista ja siis surullista. En minä Aarnio haluaisi olla, mutta hän tiesi miten systeemi toimii ja miten 
sitä käytetään. Tulisiko hänestä hyvä juristi? 

Käräjillä näin koko Suomen kauneuden (siis kauheuden), paremmin kuin aikoinaan armeijassa. Alkoholi, 
huumeet, parisuhderiidat, kulttuurierot, opintotuki- ja kelapetokset, kaikki ne tulivat tutuiksi. Näin, miten 
yksi tuomari oli (ja on toivottavasti yhä) hyvä, kohtelias ja oikeudenmukainen ja toinen vähemmän edellä 
mainittuja. Näin (ja nauroin hiljaa), miten miten eräs tuomari ensin raivosi, sitten itki ja lopulta vaipui 
epätoivoon. Vastaaja ei noudattanutkaan sitä tuttua suomalaista järjestystä oikeussalissa, vaan rikkoi 
järjestystä huutamalla sananvapautensa nimeen, samalla kun käräjäoikeuden kovanaamaisin vartija 
hanskat kädessään, kovat piipussa ja pampussa yritti hillitä miestä kuitenkaan omaa arvokkuuttaan (= 
pokerinaamansa) menettämättä, samalla kun yleisönä olleet nuoret naiset puhkesivat itkemään, silkasta 
pelosta uhkaavassa tilanteessa. Kun tämä tuomari halusi saada jutun päätökseen, ohitti hän syyttäjän ja 
alkoi itse kuulustella todistajaa eikä tietysti saanut mitään irti kenestäkään. Todistajat kuorossa totesivat, 
että heidän kulttuurinsa, heidän kulttuurinsa siis, ei salli kenestäkään pahaa puhuttavan. Näinkö on? 
Tuomiosta käytiin sitten kauppaa, vastaaja ja kantaja sopivat näet yhteen ääneen tuomarin edessä tältä 
lupaa kysymättä ”vahingonkorvauksesta”, johon täysin häkeltänyt puheenjohtaja heilautti nuijaansa ja 
komensi sitten kaikki ulos salista. Tämän jälkeen salin edessä todistajat aloittivat oman kaupankäyntinsä 
vastaajan kanssa siitä, että kuinka paljon heidän todistajanlausumansa olivat väärttejä, suoraan avoimen 
salioven edessä. En voinut olla hiljaa, joten huomautin tuomarille asiasta, hän kun ei tainnut kuulla ihan 
ovelle asti, jos se häntä enää kiinnostikaan. Mutta tuomio oli ja pysyi. Mahtoiko tuomari yhtään miettiä 
samaa kuin minä: miten käy oikeusjärjestyksemme? 

Olen ollut myös seuraamassa, miten tulkki kertoo ihan omaa tarinaansa käräjillä, koska hän ei oikein 
perustanut todistajan kertomasta. Jutussa oli kaksi paremmin ruskettunutta henkilöä vastapuolina, 
molemmat puhuivat jotain muuta kieltä äidinkielenään kuin suomea, mutta toinen ”osasi” suomea, ja 
toinen puhui ruotsia. En tietysti hämmästellyt niinkään sitä, että tälle jälkimmäiselle tarvittiin tulkki (, jonka 
kielitaito ei nyt tainnut olla ihan kunnon tulkin veroista), mutta rajansa kaikella. En voinut taaskin istua suu 
kiinni salissa, joten tauolla huomautin tulkin toimesta tuomarille, jonka olisi luullut suorittaneet toisen 
kotimaisensa ehkä hieman paremmin. Lopulta hänkin ymmärsi yskän, ja määräsi tulkkia pysymään 
totuudessa ja ennen kaikkea todistajan lausumassa. 

Olen ollut läsnä seuraamassa riitoja käräjäoikeudessa, jakanut lappusia kantajan asianajajalle, joka ei 
”saanut selvää” käsialastani, mutta otti tauolla vaarin vinkistäni, ja siten (vasta) loppulausunnossaan 
huomioi argumenttini toistamiseen asti, mutta hävisi silti juttunsa. Hän ei osannut, kuten en minäkään 
yleensä, puhua tiivistetysti. Olisi hän hävinnyt juttunsa muutenkin, koska aineellinen oikeus ei taaskaan 
voittanut käräjillä – tätä varten on korkeampi oikeus (tai sitten ei). Tämähän on yksi niistä perusopeista, 
jotka hyvin välittyvät dosentti Kaijus Ervastin kirjoista. Harmi, ettei niitä ollut pääsykirjoiksi valittu. Itse olen 
jo ajat sitten oppinut yrittäjänä, että kaiken pitää olla mustaa valkoisella, vaikka maailma ei olekaan 
mustavalkoinen. Koko juttua näet ei olisi käyty, jos asia olisi ollut sovittu muuten kuin suullisesti, jos edes oli 
sovittukaan.  

Ei mikään ihme, että Metsähallituksen puukauppakartellikanne kaatui. En olisi minäkään sen 
”asiantuntijanäytön” varassa mitään tuominnut. Tuntikaupalla istuin kerran seuraamassa, miten asian 
ydintä yritettiin tuoda (tai olla tuomatta) esille, ja vaikka miten tapahtuneita asioita”mallinnettiin” 
tieteellisen tarkasti täysin piposta vedetyillä parametreillä ja funktioilla. ”Jos ei toimi, niin luon 
korjaustermin tuohon ja tuohon, ja nyt toimii, niin kauan kun tuo ehto ole voimassa ja tuo ei ole tai sitten 
on, jos on ollakseen.” Mutta koska minulla on puku päällä ja puhun englantia, niin toki osaan asiani, vai 
kuinka? Tätä mallia kuunteli kolme tuomaria (oli heistä yksi vähän virkeänä) kalliin ja kaukaa paikalle 
kärrätyn ”ex-pertin” tarinoita, joita tulkki käänsi pitkälle iltaan. Hienonta oli se, että tämä tulkki todella 
osasi asiansa, tieteellisine termeineen kaikkineen. En taaskaan voinut olla hiljaa, joten kiitin häntä tauolla 
hyvin tehdystä työstä, jollaista en ole ikinä ennen nähnyt ja kuullut. Olisipa hän kääntänyt omatkin termini 
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tiedejulkaisuissani, minähän niitä en osannut (suomeksi). Minä kirjoitin kaiken englanniksi, ja vähemmän 
hyvin suomeksi, jos oli pakko kansaa viihdyttää rahaa saadakseen. 

Ihan noin pihalla en ollut minäkään väitöskirjassani, jota tuskin ei liene kovin moni ihminen tässä 
maailmassa ymmärtänyt (= ei kukaan, allekirjoittanut mukaan lukien), vaikka sitä vähän väliä aina joku 
perästä kyseleekin. Väitöskirjaani en tietysti päässyt tekemään, ennen kuin olin kampittanut kaikki Nokian 
juristit. Sitä sotaa jatkui vuosia, alkaen siitä hetkestä kuin piti allekirjoittaa sopimus, jossa siirrän 
diplomityössäni kaiken tekemäni kaikkine oikeuksineen Teknilliselle korkeakoululle (TKK), sen mukaisesti 
mitä TKK sitten siirtäisi Nokialle. Ei liene yllätys, että tuota TKK-Nokia sopimusta ei minulle koskaan 
näytetty, mutta palkkaa ei tullut ilman allekirjoitusta. Ei liene yllätys sekään, että mainitusta hetkestä pari 
vuotta myöhemmin he totesivat: ”derivative” work. Taas olin kahleessa, vaikka en ollutkaan enää 
työsuhdekeksintöpykälien rajoittamana. TKK:n oma ”asiantuntija” oli tuolloin keikkajuristi, joka ensi kertaa 
paneutui juttuuni sen kymmenen minuuttia, ökyautossaan matkalla neuvotteluun rokin soidessa täysillä. Ei 
ollut sekään yllätys, että neuvottelut kariutuivat kuin seinään julkituodessani, että tämä ei ole mitä sovittiin 
– talon juristit olivat keksineet viime tingassa tehdä lisäyksiä sopimusehtoihin ihan vaan talon parasta etua 
ajatellen. Ei tainnut heille sitten koskaan selvitä, kuka oli todella kaiken takana, joka TKK:n 
innovaatiokeskuksen nimissä taittoi peistä ja teki kaikki sopimusväännöt – saadakseen mahdollisuuden 
jatkaa tutkimuksiaan. 

Seuratessani kerran kuluneena keväänä Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden neljännen vuosikurssilaisten 
seminaariluentoa hallinto-oikeuden tapaussimulaatioon liittyen, ihmettelin hiljaa (ilman puheoikeutta), 
mikä oli siellä opiskelijoiden yleinen tietämystaso (heidän kysymyksistään päätellen). Ehkä taisteluni 
yritykseni nimissä hankintalain ja muun lainsäädännön nimessä on jättänyt jotain muistijälkiä. Professori 
Leena Halilan ihmetys oli tosin suurempi, kun juttelin hänen kanssaan tämän luennon jälkeen. Taisi olla 
kenties hieman ennenaikaista jutella lopputyön suorittamisesta, kun en ollut vielä oikeustieteelliseen 
pyrkinytkään? 

Olen vain 25 vuotta myöhässä, joko se juna meni jo? 
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