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Esipuhe
Tätä kirjoittaessani on kulunut päivälleen viisi vuotta siitä, kun minulle myönnettiin opinto-oikeus oikeustieteen tohtorin tutkintoa varten. Kuten asian laita lienee lähes minkä tahansa väitöstutkimuksen osalta, valmistunut teokseni
poikkeaa monella tavalla opinto-oikeushakemukseni liitteenä olleesta alustavasta tutkimussuunnitelmasta. Vaikka useat keskeiset perusasiat ovat muuttumattomia, tänä aikana paljon on ehtinyt tapahtua niin minulle kuin tutkimuksellekin. Haluaisin uskoa, että olemme kumpikin ajan kuluessa kypsyneet ja
kehittyneet parempaan suuntaan. Ainakaan tutkimuksen osalta tästä ei jääne
varteenotettavaa epäilyä. Vaikka lisäaika olisi voinut vielä parantaa tutkimusta
ja vaikka sen aihealueella tapahtuu jatkuvasti mielenkiintoisia asioita, muistettava on, etteivät väitöskirjat valmistu kirjoittamalla – ne valmistuvat, kun tutkija viimein ymmärtää lopettaa kirjoittamisen. Tämän ymmärtämyksen saavutin
syksyllä 2018, jolloin luovutin käsikirjoituksen esitarkastukseen. Lainmuutosten, lainsäädäntöhankkeiden ja oikeustapausten seuraamisen lopullisena takarajana on ollut vuoden 2019 alku, ja viimeiset viilaukset tekstiin olen tehnyt
tammi–helmikuun taitteessa.
Kuluneista viidestä vuodesta neljä olen työskennellyt täyspäiväisesti tutkimuksen ja opetuksen parissa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa.
Suuri osa tutkimuksen kehittymisestä on siis luettavissa akateemisessa yhteisössä toimimisen hedelmiksi. Lisäksi kävin kesken tutkimusprosessin vuoden
verran hankkimassa hieman käytännöllisempää näkökulmaa käräjänotaarina.
Vaikka tutkimuksen kannalta kyse oli pitkälti välivuodesta, se kannatti – paitsi
kokemuksena ja varatuomarin tittelin vuoksi, myös siksi, että tutkimus on varmuudella parempi kuin ilman tuota pientä ikkunaa tosielämän tuomioistuintyöskentelyyn ja todisteluun.
Vaikka väitöskirjan tekeminen on usein itsenäistä ja yksinäistäkin puurtamista, ei se onnistu ilman ulkopuolista tukea ja apua. Väitöskirjani syntyyn ovat
viimeisen puolen vuosikymmenen aikana myötävaikuttaneet eri tavoilla niin
monet ihmiset, etten varmasti osaa tai muista kiittää tässä yhteydessä kaikkia,
jotka kiitoksen olisivat ansainneet. Erityiskiitokset kuuluvat joka tapauksessa
työnohjaajilleni professori Tuula Linnalle ja professori emeritus Ahti Saarenpäälle, joilta olen saanut arvokasta palautetta sekä runsaasti neuvoja ja vinkkejä liittyen sekä tutkimukseeni että akateemisen työn eri osa-alueisiin. Koska
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tutkimukseni yhdistää prosessioikeutta ja oikeusinformatiikkaa, on molempien
ohjauspanos ollut arvokas. Tuulan ja Ahdin ohella olen saanut apua ja tukea
näiden oppiaineiden muulta henkilökunnalta ja tutkijoilta kotiyliopistossani
ja osin muuallakin. Nimeltä mainiten haluan kiittää Lapin yliopiston mainittujen oppiaineiden professoreita Mikko Vuorenpäätä ja Rauno Korhosta. Mikon
ansiosta olen päässyt useaan otteeseen pitämään täydennyskoulutuksia, joissa
käydyt keskustelut tuomareiden, asianajajien ja muiden käytännön toimijoiden kanssa hiovat aina myös luennoitsijan omaa ajattelua. Raunoa puolestaan
on suurelta osin kiittäminen siitä, että ylipäänsä päädyin yliopistomaailmaan,
sillä hän rekrytoi minut maisteriopintojeni loppuvaiheessa oikeusinformatiikan
instituutin kesäharjoittelijaksi.
Lisäksi erityiset kiitokset osoitan ensinnäkin tiedekunnan muille väitöstutkijoille ja tuleville tohtoreille vertaistuesta sekä toiseksi hallintopäällikkö Markku
Vartiaisen ja väitöstaipaleeni loppupuolella hänen seuraajansa Tiina Leppäsen
johtamalle tiedekunnan hallinnolle ja kansliahenkilökunnalle tutkijan arjen
helpottamisesta. Kiitän myös muita nykyisiä ja entisiä työtovereitani oikeustieteiden tiedekunnassa sekä auskultointivuoden aikaisia kollegoitani Lapin
käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa.
Kiitän lainsäädäntöneuvos, dosentti Jaakko Rautiota siitä, että hän toimi opponenttina tutkimukseni puolivälin tarkastelussa. Kyseessä oli lajissaan
ensimmäinen tiedekunnassamme järjestetty tilaisuus, ja Jaakon palaute auttoi
tutkimuksen kehittämisessä ja toisaalta antoi uskoa omaan tekemiseen. Kiitokset myös tiedekunnan määräämille esitarkastajille oikeusneuvos, dosentti Jussi
Tapanille ja professori emeritus Asko Lehtoselle käsikirjoitukseni huolellisesta
lukemisesta sekä rakentavasti esitetyistä kehittämisehdotuksista. Asko on myös
lupautunut vastaväittäjäkseni, mistä niin ikään kiitokset.
Lapin yliopisto ja oikeustieteiden tiedekunta ansaitsevat pääasialliset kiitokset tutkimukseni ja siihen liittyneiden matkojen rahoittamisesta. Työnantajieni
ohella haluan kiittää taloudellisesta tuesta Heldtin stipendirahastosäätiötä sekä
Maaliskuun 25 päivän rahastoa. Tämän kirjan kustantamisesta kiitän Alma
Talentia ja erityisesti sisältöpäällikkö Arja Lappeteläistä. Arjaa on kiittäminen
myös sujuvasta toimitusprosessista sekä muutenkin erinomaisesta yhteistyöstä
teoksen viimeistelyssä.
Vaikka suomalainen koulu- ja yliopistolaitos antaa kenelle tahansa mahdollisuuden kouluttautua aina tohtoriksi saakka, perhetaustani on varmasti tehnyt omasta tohtoripolustani keskimääräistä helpomman. Nyt jo eläkepäivänsä ansainneita, opettajina työuransa tehneitä vanhempiani Leenaa ja Heikkiä
haluan kiittää paitsi koulutusmyönteisestä kasvatuksesta myös siitä, ettei minua
koskaan painostettu millekään tietylle uralle tai alalle. Kiitokset myös isoveljelleni Jannelle, joka on näyttänyt minulle mallia tieteellisen tutkimuksen tekemisessä (ja joka ehti myös hankkia miekan ja hatun ennen minua).

VI

Esipuhe

Ehkäpä suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin avopuolisolleni ja kihlatulleni Lauralle, joka on ollut tukenani koko väitöskirjaprosessin ajan. Yleisen
tuen (ja minun päivittäisen sietämiseni) ohella Laura on lukenut konferenssipapereitani ja artikkeliluonnoksiani, kuunnellut esitysharjoituksiani ja muutenkin toiminut tutkimuksellisten oivallusteni ensimmäisenä testiyleisönä ja
kommentaattorina. Vaikka Laura ei ole juristi vaan lingvisti, kuluneiden viiden
vuoden jälkeen hän voisi epäilemättä itsekin luennoida sujuvasti – useammalla
eri kielellä – vaikkapa sähköisten todisteiden elinkaaren eri vaiheisiin liittyvistä
prosessioikeudellisista haasteista. Grazie, cara!
Rovaniemellä 5.2.2019
Juhana Riekkinen
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