
Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto professori Pia-Letto Vanamolle 
 
Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto voidaan myöntää tunnustuksena suomalaiselle oikeustieteen 
harjoittajalle, joka on joko viimeksi kuluneen vuoden aikana tai pitemmällä aikavälillä toiminut 
erityisen ansiokkaasti oikeustieteen tutkijana tai opettajana taikka oikeustieteellisen tutkimuksen, 
koulutuksen tai keskustelun edistäjänä taikka suomalaisen oikeustieteen ja oikeuden tunnetuksi 
tekijänä kotimaassa tai ulkomailla. Valittavan henkilön ansioiden pääpainon tulee olla 
oikeustieteen tutkimuksessa tai opetuksessa. Palkinnon suuruus on 7 500 euroa. 
 
Professori Pia Letto-Vanamo on laajasti tunnettu ja arvostettu oikeushistorioitsija, tutkija ja 
opettaja. Hän on tutkinut erityisesti eurooppalaista oikeushistoriaa, Euroopan integraation 
historiaa, Pohjoismaisia oikeuskulttuureita ja suomalaisen oikeuden ja oikeustieteen 
eurooppalaisia yhteyksiä. Pia Letto-Vanamon väitöskirja (vuodelta 1989) käsitteli suomalaisen 
asianajolaitoksen syntyä ja varhaiskehitystä.  
 
Tällä hetkellä Pia Letto-Vanamo on Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen 
tutkijakoulun johtaja. Ensi vuoden alusta hän aloittaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan dekaanina. 
 
Vuosina 2010–2012 Pia Letto-Vanamo toimi oikeushistorian vierailevana professorina Lundin 
yliopistossa. Pia Letto-Vanamo on toiminut mm. myös oikeushistorian lehtorina, oikeushistorian ja 
roomalaisen oikeuden vt. professorina sekä Suomen Akatemian vanhempana tutkijana. 
 
Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) johtajaksi Pia Letto-Vanamo 
nimitettiin vuonna 2001. Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön perusteet- huippuyksikön 
tutkimusjohtajana Pia Letto-Vanamo toimi vuosina 2008–2013. Osittain samaan aikaan, vuosina 
2007–2010, hän johti Suomen akatemian Eurooppalaisen oikeuden perusteet -tutkijakoulua. 
Vuosina 2010–2013 hän toimi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaanina 
vastaten tiedekunnan tutkimusasioista, johtaen tiedekunnan tutkimus- ja 
tutkijankoulutustoimikuntaa ja huolehtien tohtorikoulutettavien lähiesimiestehtävistä. 
 
Pia Letto-Vanamon laaja-alaisuutta osoittaa osaltaan se, että vuodesta 2014 hän on johtanut 
puhetta Julkaisufoorumin politiikan tutkimuksen, hallintotieteen ja oikeustieteen paneelissa. Pia 
on ansioitunut tieteen ja tutkimuksen arvioinnin tehtävissä myös ulkomailla. Hänen panoksensa ja 
ansionsa jatko-opetuksessa ovat huomattavat; hän on muun muassa johtanut pohjoismaista 
tohtorikoulutettavien verkostoa. Pia Letto-Vanamo on organisoinut tutkimusta ja 
tutkimusrahoitusta moniin hankkeisiin ja etenkin KATTIn johtajana edistänyt useiden nuorten 
tutkijoiden pätevöitymistä yliopistollisiin tehtäviin.  
 
Tieteellisessä julkaisutoiminnassa Letto-Vanamolla on ansioita Oikeus-lehden päätoimittajana 
(1995–1996) ja sittemmin Lakimiehen päätoimittajana (2005–2009). Pia Letto-Vanamo on usean 
tieteellisen julkaisun toimitusneuvostossa. Hänen oma julkaisuluettelonsa kattaa lähes 150 
nimikettä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen piirissä, kuten ylipäätään hänet tuntevien 
laajemmassa piirissä, Pia Letto-Vanano on erittäin arvostettu oikeustieteen ja oikeustieteellisen 
tutkimuksen ja opetuksen ammattilainen ja suomalaisen oikeuskulttuurin edistäjä. 
 


