
764

kirjallisuutta

Oikeuden keinoista hallita rajat ylittävät perhesuhteet

Helin, Markku
suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. 
Talentum. Helsinki 2013. 761 sivua.

”Oikeusjärjestykset ovat lähtökohtaisesti kansallisia. Suvereenit valtiot päättävät 
itsenäisesti omien arvojensa ja historiallisten kokemustensa pohjalta, millaisia 
normeja sen tuomioistuimet soveltavat. Ihmisten elämä ei sitä vastoin aina 
mahdu kansallisten rajojen sisälle.” 1 

1. Kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden kasvava merkitys 

Markku Helin, Turun yliopiston perhe- ja perintöoikeuden professori – ja sitä 
ennen oikeusministeriön pitkäaikainen lainsäädäntöneuvos vastuualueenaan 
muun muassa Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus ja sen uudistus 
vuosina 1994–2011 – julkaisi vuoden 2013 loppupuolella mahtavan teoksen 
Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. Teos on sisällöltään niin tärkeä, 
ajankohtainen ja antoisa, että jokaisen perhe- tai perintöoikeuden kanssa teke-
miseen joutuvan juristin tulisi välittömästi hankkia se nykyisten ja tulevien tie-
dontarpeiden varalta. Tämän kirjan avulla löytää yllättävän helposti vastauksen 
pieniin ja suuriin kysymyksiin, ja sen avulla voi paremmin varustautuneena 
kohdata monta haastavaa oikeusriitaa. Teos on kirjoitettu sujuvasti ja helppolu-
kuisesti, osittain jopa humoristisesti. Tekijä havainnollistaa sanomaansa osu-
vien esimerkkien avulla. Teos käsittää perusteelliset lainkohta-, oikeustapaus- ja 
asiahakemistot. 

Miten oikeusjärjestelmä(t) reagoi(vat), kun ihmisen oma elämä ylittää kan-
salliset rajat? Nuo rajat ovat madaltuneet niin matkustamisen helppouden ja 
halpuuden kuin teknisten yhteydenpitomekanismien kehittymisen myötä. Ih-
miset solmivat avioliittoja ja saavat lapsia toisen valtion kansalaisten kanssa ja 
vaihtavat asuinpaikkavaltiotaan muun muassa perheen, toimeentulon, työn, 
vainon, ilmaston tai verotuksen vuoksi. Ihmisen elinaikaan voi mahtua useita 
kansalaisuuden ja asuinpaikkamaan vaihdoksia, ja ihmisellä voi olla perheenjä-
seniä ja omaisuutta useissa eri maissa. Alkujaan puhtaasti kansalliset oikeus-
suhteet voivat myöhemmin kansainvälistyä. Näin käy esimerkiksi silloin, kun 
suomalainen, Suomessa aina asunut aviopari muuttaa eläkkeelle siirryttyään 
Espanjaan. Oikeusriidan syntyessä useamman valtion tuomioistuin voi katsoa 

1. Markku Helin: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. Talentum 2013 s. 1. 
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olevansa toimivaltainen ratkaisemaan sen. Jo Euroopan unionin sisällä proble-
matiikka koskee kymmeniä miljoonia asukkaita. 

Kansainvälinen yksityisoikeus pyrkii rakentamaan siltoja kansallisten oi-
keus järjestysten vaateiden välille ja koordinoimaan oikeusjärjestelmät toisiinsa, 
jotta rajat ylittävät riidat voitaisiin ratkaista jotenkuten oikeudenmukaisesti rii-
tojen kansainvälisyyttä unohtamatta. Tavoitteena on kansainvälinen harmonia, 
mikäli mahdollista yhdenmukaisten ratkaisujen muodossa. Tavoitteen täytty-
minen edellyttää laajaa kansainvälistä lakiyhteistyötä. On ironista, että kansain-
välinen yhteistyö on jäänyt vähäiseksi2 ja että jokaisella valtiolla on ollut oma 
kansainvälinen yksityisoikeutensa omine kansallisine erityispiirteineen. Tätä 
taustaa vasten Euroopan unionin Amsterdamin sopimuksen yhteydessä tekemä 
ratkaisu, jonka mukaan kansainvälisen yksityisoikeuden sääntelyt on valittu si-
viilioikeudelliseksi instrumentiksi edistää vapaata liikkuvuutta ja integraatiota 
unionissa ja sen ulkopuolella, on huomattava askel kohti sääntelyjen kansainvä-
listymistä. Sen merkitystä ei vähennä ratkaisun kompromissiluonteisuus, ni-
mittäin jäsenvaltioiden haluttomuus (ainakin toistaiseksi) luovuttaa unionille 
yleistä toimivaltaa aineellisen yksityisoikeuden tai siviiliprosessioikeuden yh-
dentämiseen. 

Useat EU:n uusista asetuksista koskevat nimenomaan perhe- tai perintöoi-
keudellisia kysymyksiä. Tärkeimmät näistä ovat Bryssel II a-asetus (N:o 
2201/2003), Elatusasetus (N:o 4/2009) ja Perintöasetus (N:o 650/2012). 

Ainakin retoriikan tasolla nämä asetukset osoittavat Euroopan unionin 
huolenpitoa tavallisista kansalaisista, jotta nämä uskaltaisivat oikeusturvan vaa-
rantumatta hyödyntää rajattoman Euroopan luomia mahdollisuuksia myös yk-
sityiselämässään. Lainsoveltajan on hyvä muistaa, että unionin asetukset ovat 
lähtökohtaisesti pakottavaa oikeutta. Ne asettavat selkeät rajat useassa unionin 
jäsenvaltiossa pitkään vallinneelle tendenssille ”kansallistaa” oikeussuhteet jut-
tujen kansainvälisistä liittymistä välittämättä. Tällainen menettely on usein se-
littynyt vaikeudella saada luotettavaa tietoa ulkomaan oikeuden sisällöstä sekä 
prosessiekonomisilla näkökohdilla, kansainvälisen yksityisoikeuden heikon 
asiantuntemuksen ohella. 

Unionin yhtenäistämät sääntelyt soveltuvat EU:n jäsenvaltioissa laajalti siitä 
riippumatta, onko jutulla liittymäkohtia myös toiseen EU:n jäsenvaltioon vai 
vain kolmansiin valtioihin.3 Varsinkin uudet asetukset pyrkivät tyhjentävään 

2. Muiden Pohjoismaiden tavoin Suomi on erityisesti sitoutunut yhteistyöpainotteisiin sopimuk-
siin, joissa päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano sekä viranomaisten kansainvälinen 
yhteistyö ovat etusijalla. Se, mistä sopimuksista on kysymys ja mikä niiden paikka normi-
hierarkiassa on, selviää luotettavasti Helinin teoksesta. 

3. Mainittakoon, että Tanska ei osallistu lainkaan ko. yhteistyöhön ja on näin sääntelyjen ulko-
puolella. Asetusten soveltamisessa Tanska rinnastuu näin ollen kolmanteen maahan. Yhdisty-
neellä kuningaskunnalla ja Irlannilla on oikeus, muttei velvollisuutta, osallistua yhteistyöhön. 
Mainitut erityisjärjestelyt ovat Amsterdamin sopimuksen kompromisseja. 
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sääntelyyn niin tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan kuin sovellettavan 
lain määräytymisen osalta. Niin sanotussa kolmannessa valtiossa annetun rat-
kaisun tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus jäävät sitä vastoin asetus-
ten ulkopuolelle. Tulkintojen yhtenäisyyden turvaamiseksi on luotu erityinen 
ennakkoratkaisumenettely, jonka mukaan jäsenvaltioiden tuomioistuimet voi-
vat ja tietyissä tilanteissa ovat velvollisia pyytämään Euroopan unionin tuo mio-
istuimelta (EUT) ratkaisua siitä, miten yhtenäistetyn lainsäädännön jotakin 
kohtaa on tulkittava. Tuomioistuin voi käyttää hyväkseen kiireellistä menettelyä 
(PPU) silloin, kun ajan kulumisella voi olla ratkaiseva merkitys, kuten lapsen 
huoltoa ja lapsen palauttamista koskevissa asioissa. Ennakkopäätös on näissä 
tapauksissa saatu noin kahden kuukauden sisällä. 

2. Teoksen tavoitteet ja problematiikka 

Helinin teos on tarkoitettu Suomen kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden 
systemaattiseksi esitykseksi.4 Teoksen alkusanojen mukaan tavoitteena on pal-
vella niin käytännön oikeuselämän tarpeita kuin oikeustieteen vaateita. Molem-
mat tavoitteet täyttyvät. Lainlaatijana Helin on oppinut, mitkä ratkaisumallit 
toimivat ja minkälaista tietoa käytännön oikeuselämässä tarvitaan. Teoksen 
monipuolisuus ja tarkkuusaste täyttävät kaikki käsikirjalta vaadittavat kriteerit, 
etsipä tietoa sitten tuomari, asianajaja, väestökirjanpitäjä tai muu kansainväli-
seen perheoikeudelliseen kysymykseen törmännyt juristi. Oppikirjaksi teos on 
sen sijaan mielestäni liian laaja, paitsi jos kyse on perhe- ja perintöoikeuden 
syventävistä opinnoista. Kokeneena tiedemiehenä Helin vainuaa ja hallitsee sy-
vemmätkin haasteet. Helin osoittaa aitoa kiinnostusta kansainvälisen perhe- ja 
perintöoikeuden kehittymiseen alkujaan saksalaisvaikutteisen oikeustieteen 
tuotteesta Euroopan unionin oikeudenmukaisuuden instrumentiksi. Esitystä 
leimaavat syvä asiantuntemus, pohdintojen monipuolisuus ja realistisuus. Heli-
nin pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä oikeusyhteistyöstä rikastuttaa ai-
nutlaatuisella tavalla molempia asetettuja tavoitteita. 

Teoksen rajausta kansainväliseen perhe- ja perintöoikeuteen voidaan pitää 
onnistuneena. Tämän sektorin kysymyksenasettelut ja ongelmat muodostavat 
arkielämän yleisimmän kansainvälisen yksityisoikeuden. Minulla on tapana 
esitellä se opiskelijoille yksityisen ihmisen kansainvälisenä oikeutena. Kansain-
väliset perhesuhteet ovat olleet pitkään lisääntymään päin. Esimerkiksi Ruotsin 
väestöstä (10 milj.) nykyään noin neljäsosalla on juridisesti relevantteja liitty-
miä maan ulkopuolelle. Suomen luvut ovat vaatimattomampia, mutta Suomes-
sakin asuu nykyisin huomattava joukko ihmisiä kaikista mahdollisista maista, 

4. Suomen oikeuden tulee tässä yhteydessä ymmärtää koskevan kaikkia niitä oikeusnormeja, jot-
ka ovat Suomessa voimassa joko Suomen lainsäätäjän välittömän toiminnan kautta taikka Suo-
mea sitovan valtiosopimuksen tai EU:n lainsäädännön muodossa. Helin 2013 s. 12–13. 
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ja monet suomalaiset asuvat ulkomailla. Joudutaan kysymään, minkä valtion 
tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan mahdollisen oikeusriidan, minkä 
valtion lakia tulee soveltaa ja mikä merkitys voidaan antaa toisessa maassa sol-
mituille tai puretuille liitoille ja muille oikeusratkaisuille. Koska perhe- ja perin-
töoikeudelliset riidat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa – toisin kuin on 
laita suurten välimiesmenettelyyn ohjautuvien varallisuusoikeudellisten riito-
jen suhteen – on ymmärrettävää, että kansainvälisen yksityisoikeuden yleisten 
oppien kehitys on tapahtunut ennen kaikkea tässä kontekstissa. Herkullisim-
mat kannanotot esimerkiksi ordre public -varauman (ehdottomuusperiaate) 
käyttömahdollisuuksiin löytyvät perhe- ja perintöoikeudellisiksi luonnehditta-
vista riidoista. 

Teos koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen, noin satasivuinen osa käsitte-
lee kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden yleisiä kysymyksiä, kuten oikeu-
denalan tavoitteita, erityispiirteitä ja kysymyksenasetteluja sekä sen systema-
tiikkaa ja yleisiä oppeja. Loput teoksesta on omistettu erityisille kysymyksille, 
jotka liikkuvat asiakokonaisuudesta toiseen. Kuolleeksi julistamiset, nimikysy-
mykset, sukupuolen vahvistamiset, rajat ylittävät avioliitot, rekisteröidyt pari-
suhteet ja avoliitot – niin solmimisesta purkamiseen kuin oikeusvaikutuksil-
taan – ruoditaan perusteellisesti, niin kuin myös isyydet ja äitiydet, lapseksiot-
tamiset, vanhempainvastuut, lastensuojelutoimet ja lapsikaappaukset, edunval-
vonnat, elatukset ja lopulta perinnöt. Tarkastelun kohteena on Suomi, joko 
riidan ratkaisevana tuomioistuinmaana tai maana, jossa pyydetään tiettyä toi-
menpidettä, esimerkiksi ulkomailla annetun tuomion täytäntöönpanoa tai Suo-
meen kaapatun lapsen palauttamista lapsen alkuperäiseen asuinpaikkavaltioon. 
KKO:n alan oikeuskäytäntö on hyödynnetty perusteellisesti. ”Heijastusvaiku-
tuksena” lukija saa samalla hyödyllistä tietoa toisten valtioiden oikeusjärjestel-
mistä ja suomalaisista poikkeavista perusarvoista. 

Painotusta Suomen oikeuteen voisi lähtökohtaisesti arvostella, kun otetaan 
huomioon Euroopan unionin toimivalta säätää laki rajat ylittävissä tilanteissa. 
Helin toteaa itsekin, että nykyisin olisi periaatteessa mahdollista rakentaa kan-
sainvälisen yksityisoikeuden esitys EU-oikeuden pohjalta. Näkökulmaksi otet-
taisiin silloin se, miten asia ratkaistaan EU:n säädösten mukaan, jos se tulisi 
esille jonkin (minkä tahansa) EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa. ”Normeihin 
kohdistuvan tiedon tarpeen kannalta tämä olisi kuitenkin ongelmallinen rat-
kaisu, koska yhteisösääntely on toistaiseksi niin aukollista, että vain melko 
harva oikeuskysymys voidaan ratkaista ottamatta huomioon forumvaltion kan-
sallista sääntelyä.”5 Helinin ratkaisu on näin ollen perusteltu. Samalla on syytä 
painottaa, että EU:n asetukset syrjäyttävät soveltuessaan kansalliset normit ja 
usein myös valtiosopimuksiin perustuvat sääntelyt, ainakin suhteessa toisiin 
EU:n jäsenvaltioihin. Lainsoveltajan on syytä ottaa tarkoin huomioon jokaisen 

5. Helin 2013 s. 5–6. 
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asetuksen siirtymäsäännökset sekä säännökset asetuksen suhteesta jäsenvaltioi-
den sopimiin kansainvälisiin sopimuksiin. 

3. Yleisen osan kysymyksistä 

Teoksen yleinen osa rakentuu laajalti oikeudenalan kolmen peruskysymyksen 
– tai rungon – tiimoille, nimittäin kansainvälisen toimivallan ja sovellettavan 
lain määräytymiseen (oikeusjärjestys, josta normit haetaan) sekä ulkomaisen 
päätöksen oikeusvaikutuksiin (tunnustaminen ja täytäntöönpano), joista kulle-
kin on omistettu oma lukunsa. Lukijalle annetaan näin monipuolinen yleiskuva 
kansainvälisten perhe- ja perintösuhteiden peruskysymyksistä ja eri lähesty-
mistapojen taustalla olevista tekijöistä, mikä epäilemättä lisää teoksen käyttöar-
voa. Helinin esityksellä ja pohdinnoilla on usein merkitystä myös kansainväli-
sen perhe- ja perintöoikeuden ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti lukua 
tuomioistuimen kansainvälisestä toimivallasta. 

Lähestymistapa tietää toisaalta runsasta toistoa, sillä samat kysymykset 
esiintyvät myös teoksen erityisessä osassa, kunkin asiakokonaisuuden yhtey-
dessä. Yleinen osa sisältää myös katsauksen ulkomaan oikeuden soveltamiseen 
ja siinä yhteydessä esiintyviin ongelmiin. Omat lyhyet lukunsa saavat myös ul-
komailla vireillä olevan asian lis pendens -vaikutus sekä kuvaus ratkaisijan työ-
vaiheista kansainvälisissä tapauksissa. Erityisen osan esitys palaa systemaatti-
sesti näihin kysymyksiin. 

Teoksen yleistä osaa voi mielestäni arvostella liiankin lainvalintapainottei-
seksi. Esimerkiksi luonnehtimisen problematiikka (kvalifikaatio) ajankohtais-
tuu myös toimivallan ja tunnustamisen ja täytäntöönpanon konteksteissa. Eh-
dottomuusperiaatteen (ordre public) merkitys ei rajoitu vieraan valtion lain 
soveltamiseen, vaan sillä on yhtä keskeinen sija vieraan valtion ratkaisun tun-
nustamisen ja täytäntöönpanon äärirajana. Tämä asianlaita selviää kylläkin 
teoksen erityisen osan asiakokonaisuuksista. Käsiteltävien kysymysten ihmisoi-
keusdimensio ajankohtaistuu yleisessä osassa ikään kuin ohimennen. Oikeus-
kehitys on tässä suhteessa murrosvaiheessa, minkä Helin myös noteeraa. Mie-
lestäni teoksen erityiseen osaan sijoitetut, sinänsä ansiokkaat luvut Suomen 
kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden historiasta ja alan oikeuslähteistä oli-
sivat sopineet paremmin yleiseen osaan. 

4. Erityisen osan kysymyksistä

Teoksen erityiselle osalle on tunnusomaista systemaattinen ja persoonallisesti 
pohdiskeleva esitys, jossa kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden moniker-
roksiset normit punotaan taitavasti ja asiakohtaisesti yhteen. Esityksen sisällöl-
linen anti on rikas, ja käsiteltävät asiat ylittävät roimasti käsi- tai oppikirjalle 
tavanomaisen tason. Parhaimmillaan teos on ehkä käytännön oikeuselämässä 
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tärkeiden ja jo säänneltyjen kysymysten käsittelyssä, kuten esimerkiksi aviolii-
ton oikeusvaikutusten analyysissä tai lapsen huoltoon ja suojeluun liittyvissä 
kysymyksissä. Lainlaatijan ja työryhmien puheenjohtajuuksien rooleistaan kä-
sin Helin tuntee käytännön ongelmat ja riskit ainutlaatuisella tavalla eikä karta 
tuomasta niitä esiin. Helin käy käsiksi myös uusiin, kansainvälisessä yksityisoi-
keudessa usein toistaiseksi sääntelemättömiin kysymyksiin, kuten sukupuolen 
vahvistamiseen tai isyyden ja äitiyden määräytymiseen silloin, kun lisääntymis-
teknologiaa on hyödynnetty. Näissä tilanteissa kansalliset perusarvot saattavat 
erota suuresti toisistaan, jolloin riskinä ovat kansainvälisesti ontuvat perhesuh-
teet. Teos antaa juristille erinomaiset välineet paneutua kansainvälisen jutun 
oikeudellisiin kiemuroihin, olipa kyse sitten lapsen huoltoa koskevasta riidasta, 
lapsikaappauksesta taikka suomalaisen ulkomaille muuttaneen eläkeläisen 
edunvalvonnasta tai perinnönsuunnittelusta. Helin hallitsee aineistonsa, ja hä-
nen kannanottojaan on useimmiten hyvin vaikea kyseenalaistaa. 

Helinin oma arvoperusta vaikuttaa vankalta. Hän tunnustaa kansainvälisen 
yksityisoikeuden elinehdoksi ainakin jonkinasteisen suvaitsevuuden eri kult-
tuureja kohtaan. Läheisimmän liittymän konstruktio muodostaa oikeudenalan 
perustan, ja siihen kuuluu keskeisesti ajatus ainakin sivistysmaiden yksityisoi-
keuden keskinäisestä yhdenvertaisuudesta. Helin ei hevin sorru eurooppalai-
sessa oikeuskirjallisuudessa usein populääreihin kannanottoihin suvaitsevai-
suuden puolesta tai suvaitsevuutta vastaan tai tulkinnalliseen radikalismiin, 
mitä tulee esimerkiksi monikulttuurisen yhteiskunnan arvopohjaisiin haastei-
siin tai samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoihin. Helinin maail-
massa (toisin kuin monen mannereurooppalaisen tutkijan) esimerkiksi Bryssel 
II a -asetusta ei voi tulkita siten, että se kattaisi samaa sukupuolta olevien hen-
kilöiden avioliitot – jollei EUT tulkitse asetusta toisin.6 Kannanottojen tietty 
konservatiivisuus voi selittyä sillä, ettei Suomessa ole vielä törmätty täysillä eri-
laisuuden haasteisiin. Esimerkiksi Ruotsissa sen hyväksyminen, että eri sään-
nökset voivat soveltua sen perusteella, ovatko aviopuolisot samaa vai eri suku-
puolta, on jo periaatesyistä lähes mahdotonta. Omaksuttu periaatteellinen 
kanta painaa tällöin enemmän kuin itse tulos yksittäisessä tapauksessa. 

Toisin kuin Helin katsoo7, on mielestäni selvää, että Bryssel II a -asetuksen 
rajausta yksityisoikeuteen on tulkittava laajasti myös avioliiton purkamisen 
kohdalla. Mitä vanhempainvastuuseen tulee, EUT on tehnyt laajan tulkinnan 
hyvinkin selväksi katsoessaan lasten pakkoteitse tapahtuvan huostaanoton si-
sältyvän asetuksen piiriin.8 Virallisen syyttäjän ajama avioerokanne (moni-
avioisuuden vuoksi) ei mielestäni voi jäädä asetuksen ulkopuolelle vain sen ta-
kia, että se suomalais-ruotsalaisessa systematiikassa luonnehditaan julkisoikeu-

6. Helin 2013 s. 189.
7. Helin 2013 s. 199.
8. Ks. esimerkiksi tapaus ”C”, EUT C-435/06. 
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delliseksi toimenpiteeksi. EUT tuntuu Bryssel II -asetusta koskevissa ennakko-
päätöksissään menneen Helinin odotuksia pitemmälle, esimerkiksi rajoittaes-
saan kansallisen oikeuden soveltuvuuden täytäntöönpanon puhtaasti proses-
suaalisiin aspekteihin.9 Tuomioistuimen (niin kansallisen kuin EUT:n) roolin 
voi odottaa muodostuvan keskeiseksi, mitä tulee perittävän asuinpaikasta päät-
tämiseen EU:n perintöasetuksen yhteydessä. EU:n sääntelyiden integraatio-
myönteistä taustaa vasten en ole vakuuttunut siitä, että lähimmän liittymän laki 
voi Helinin ehdottamalla tavalla usein syrjäyttää viimeisen ”kodin” (asuin-
paikka) lain soveltamisen perimykseen,10 niin toivottavaa kuin se usein saattaisi 
olla ainakin perillisten kannalta. EU:n perintöasetus kattaa kuolintapaukset 17. 
elokuuta 2015 alkaen. 

5. Lopuksi

Kirjan koon ei tule antaa pelottaa! Teokseen voi nimittäin tutustua myös asia-
kohtaisesti. Tämän teoksen tulisi kuulua ainakin jokaisen asianajajan perusvä-
lineistöön, sellaisenkin, joka ei toistaiseksi ole hoitanut kansainvälisiä perhe- ja 
perintökysymyksiä. Siihen paneutuvan juristin ei enää tarvitse tietojen puut-
teen perusteella pakonomaisesti kansallistaa oikeudellisia kysymyksiä. Juri-
dis-teknisesti ehkä alkajaisiksi pelottavat ja monesti turhaksi koetut ratkaisut, 
kuten lakiviittauksen tekeminen puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin sovellet-
tavasta laista, alkavat vakuuttaa.11 Oikeusjärjestelmän arsenaali, johon myös 
kansainvälisen perhe- ja perintöoikeuden sääntelyt kuuluvat, avautuu aivan 
uudel  la tavalla. 

Uskoakseni jokainen Helinin eurooppalaisista kollegoista on valmis nosta-
maan maljan tämän teoksen nähdessään. Ne, jotka kykenevät lukemaan sen, 
toivoisivat itse yltävänsä vastaavaan suoritukseen oman oikeusjärjestelmänsä 
osalta. 

Maarit Jänterä-Jareborg 

9. Ks. varsinkin tapaus ”Povse v. Alpago”, EUT C-211/10 PPU. 
10. Helin 2013 s. 663–665.
11. Helin 2013 s. 242–244.




