
SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Julkaisutoiminta 

Lakimies‐aikakauskirja 

Lakimies‐aikakauskirjasta ilmestyi kertomusvuonna 115. vuosikerta: kahdeksan numeroa, yhteensä 

1.165 sivua. Lehdestä ilmestyi kaksi kaksoisnumeroa 3-4 ja 7-8.  Lehden painosmäärä oli 2.550 

kappaletta. Lakimies julkaistaan heti paperilehden ilmestyttyä Edilex-lakitietopalvelussa, 

Kansalliskirjaston Elektra‐palvelussa lehti ilmestyy vuoden embargolla.  

   Lakimies-aikakauskirja on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämässä 

Julkaisufoorumi-luokituksessa tasolla 2 (johtava taso). Lehden kirjoitukset merkitään TSV:n 

myöntämällä Vertaisarviointitunnuksella, silloin kun kirjoituksen on arvioinut vähintään kaksi 

riippumatonta asiantuntijaa. 

   Lakimies-aikakauskirjan toimitus oli kertomusvuonna seuraava: 

 päätoimittajana professori Eva Tammi-Salminen 

 toimitussihteerinä OTT Iisa Vepsä 

 oikeuskäytäntöosaston toimittajana OTT, yliopistonlehtori Heidi Lindfors 

 kirjallisuusosaston toimittajana OTT, dosentti Timo Saranpää. 

   Lakimies‐aikakauskirjan toimitusneuvoston puheenjohtajana toimi professori Leena Halila. 

Toimitusneuvoston muut jäsenet olivat OTT, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, dosentti Mia 

Hoffrén, professori Minna Kimpimäki, professori Anne Kumpula, professori Petri Kuoppamäki, OTT, 

asianajaja Justus Könkkölä, OTT Juha Mäkelä ja professori Jussi Tapani. 

Oikeustiede–Jurisprudentia‐vuosikirja  

Vuosikirjan nide LI:2017 ilmestyi kertomusvuoden aikana. Se sisälsi viisi artikkelia, joiden sivumäärä 

oli yhteensä 511.  

   Vuosikirjassa julkaistaan tavanomaista aikakauskirja-artikkelia pidempiä kirjoituksia (40-80 sivua). 

Vuosikirja on Julkaisufoorumin tasolla 1 ja käytössä on myös TSV:n Vertaisarviointitunnus, jonka 

edellytyksenä on, että vertaisarvioinnin suorittaa vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa. 

   Vuosikirjan toimituskuntaan kuuluivat dosentti Pasi Pölönen puheenjohtajana sekä professori 

Tuula Linna, professori Taina Pihlajarinne ja professori Elina Pirjatanniemi. Vuosikirjan tieteellisenä 

toimittajana oli professori Antti Kolehmainen. 



Kirjasarjat 

Hallitus linjasi toimintasuunnitelmassa, että jatkossa kustannustoiminnassa siirretään painopistettä 

väitöskirjoista väitelleiden tutkijoiden teoksiin. Kertomusvuoden aikana yhdistykselle ei kuitenkaan 

tarjottu muuta kustannettavaa kuin väitöskirjoja. Yhdistyksen monografiasarja, A-sarja, on 

luokiteltu Julkaisufoorumissa tasolle 1.  

   Yhdistyksen julkaisutoiminnasta vastaa ja kustannuspäätökset tekee julkaisuvaliokunta, johon 

kuuluivat dosentti Pasi Pölönen puheenjohtajana, dosentti, korkeimman oikeuden presidentti Timo 

Esko, apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, apulaisprofessori Sakari Melander, professori Taina 

Pihlajarinne, dosentti, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori ja OTT, johtaja 

Sakari Wuolijoki jäseninä sekä toimistopäällikkö Lea Purhonen sihteerinä. 

Vuonna 2017 ilmestyneet julkaisut:

A 334 Martti Häkkänen, Rakennusoikeuden sääntely. Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja 
rakentamisen edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä pitäen  

A 335 Annakaisa Pohjola, Vaarallinen rikoksentekijä? Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden 
arvioinnista rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä 

A 336 Satu Saarensola, Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Tutkimus kulujen jakautumisesta 
taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken 

A 337 Aleksi Heinilä, Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja 
poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain asianosaisten kesken 

A 338 Tia Möller, Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta. EU:n oikeus- ja 
sisäasioiden monivuotisten ohjelmien vaikutuksista kansainvälisen yksityisoikeuden 
sääntelyyn 

Oikeustieteen termitietokanta 

Yhdistys on mukana Tieteen kansallinen termipankki -hankkeessa. Yhdistys kokoaa Oikeustieteen 

termitietokantaa, johon vuoden loppuun mennessä oli koottu 2.220 termiä. Hankkeen 

päätoimittajana toimii emeritusprofessori Heikki E. S. Mattila, lisäksi mukana on 27 alakohtaista 

toimittajaa, jotka kutsuvat omalta alaltaan termien kirjoittajat. 

Yhdistyksen Jäsentilaisuudet ja kokoukset 

Toimintavuoden aikana jatkettiin tilaisuuksien videointia, lisäksi Oikeuskulttuurin päivä välitettiin 

suorana kotisivun kautta. Tallenteet ovat katsottavissa kotisivujen jäsenosiossa pari päivää 

tilaisuuden jälkeen, jäsensivujen arkistossa tallenteet löytyvät vuodesta 2014 alkaen. 



   Tammikuussa 23.1.2017 järjestettiin Lakimies-aikakauskirjassa 7–8/2016 julkaistuihin kirjoituksiin 

liittyvä keskustelutilaisuus Ympäristö ja kuluttajat – prosessioikeus muutoksessa?.  Tilaisuuden avasi 

päätoimittaja Eva Tammi-Salminen, ja muina puhujina olivat professori Tuula Linna: Insolvenssi ja 

ympäristö – kestävän kehityksen prosessioikeus? ja professori Matti Rudanko: Access to justice – 

tarvitaanko kuluttajaprosessioikeutta 

   Helmikuun jäsentilaisuuden 13.2.2017 aiheena oli Perustuslaki ja yksityisoikeus. Puheenvuorot 

pitivät professori Juha Karhu: Uusi varallisuusoikeus, professori Antti Aine: Perustuslaki ja 

kilpailuoikeus ja dosentti Sakari Wuolijoki: Perustuslain ongelmakohdat yksityisoikeudessa. 

   Maaliskuun jäsentilaisuus 13.3.2017 pidettiin tuomarikoulutusuudistuksesta. Tilaisuudessa 

puhuivat tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Kirsti Uusitalo: 

Tuomarikoulutettavien valinta ja koulutusohjelma, lautakunnan varajäsen, laamanni Tuomas 

Nurmi: Tuomioistuinharjoittelijoiden valinta ja harjoitusohjelma ja varapuheenjohtaja, 

oikeusneuvos Eija Siitari: Tuomareiden perehdytys- ja täydennyskoulutus. 

   Huhtikuussa 24.4.2017 pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokousasioiden jälkeen jatkettiin 

teemalla rakentaminen ja oikeus OTT, asianajaja Juha Ryynänen puhui urakkasopimuksen 

muutoksista ja OTT, KTM Martti Häkkänen väitöskirjansa pohjalta otsikolla Oikeus rakentamiseen. 

   Toukokuun jäsentilaisuus järjestettiin 15.5.2017 ulkomaalaisoikeudesta. Ylituomari Liisa Heikkilä 

puhui turvapaikkamuutoksenhausta Helsingin hallinto-oikeudessa, lisäksi puheenvuoron pitivät 

oikeusneuvos Anne Niemi: Korkein hallinto-oikeus osana eurooppalaista oikeusyhteisöä 

ulkomaalaisasioiden valossa ja Lapin yliopiston tutkija Laura Tarvainen: Haavoittuvuus 

turvapaikkaprosessissa. 

   Syksyn ensimmäisen jäsentilaisuuden 18.9.2017 aiheena oli ajankohtaista yhtiöoikeutta ja 

tutkimuksen ja käytännön valossa. Dosentti Sakari Wuolijoki puhui viimeaikaisesta 

yhtiöoikeudellisesta tutkimuksesta, OTM, tohtorikoulutettava Aino Asplund Corporate governance 

ja sääntelyn haasteet listatuissa yhtiöissä ja asianajaja, osakas Manne Airaksinen yhtiöoikeuden 

tutkimus ja käytännön oikeuselämä.  

   Lokakuussa 17.10.2017 jäsentilaisuuden puheenvuoron piti OTT Niko Soininen väitöskirjastaan 

Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus, puheenvuoroa kommentoi dosentti, korkeimman hallinto-

oikeuden presidentti Pekka Vihervuori. 

    Toimintavuoden päätapahtuma, Oikeuskulttuurin päivä, järjestettiin 10.11.2017 Metsätalossa. 

Päivän teemana oli Suomi 100 – oikeustieteen 100 vuotta. Palkintojen jaon ja myönnettyjen 

apurahojen julkistamisen ja palkinnonsaajien (Serlachius-Särkilahti palkinnonsaaja professori Pia 



Letto-Vanamo ja Vuoden väittelijä OTT Niko Soininen) puheiden jälkeen teemaa käsittelivät 

puheenvuoroissaan professori Ditlev Tamm: Rettsvetenskapens 100 år, professori Urpo Kangas: 

Oikeustiede Suomessa 1917–2017 ja professori Mia Korpiola: Oikeudellisen työn 

professionalisoituminen ja muuttuminen Suomessa pitkän 1900-luvun aikana. 

   Yhdistyksen vaalikokous oli 11.12.2017 Tieteiden talolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 

vaalikokousasiat. Samassa yhteydessä järjestettiin yhdistyksen pikkujoulut, joissa Lain Huudon 

tuplakvartetti esitti jouluista musiikkia ja Teemu Juutilainen isännöi glögivisaa. 

Yhdistyksen hallinto 

Hallituksessa on kymmenen jäsentä. Puheenjohtaja aloitti dosentti Pasi Pölönen, lisäksi hallitukseen 

kuuluivat vuonna 2017 apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä, 

OTT, tutkijatohtori Teemu Juutilainen, dosentti, asianajaja Tuomas Lehtinen, apulaisprofessori 

Sakari Melander (varapuheenjohtaja), professori Jukka Mähönen, professori Taina Pihlajarinne, 

dosentti, oikeusneuvos Outi Suviranta ja OTT, johtaja Sakari Wuolijoki.  

   Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pasi Pölönen sekä jäseninä Suvianna 

Hakalehto, Sakari Melander ja Sakari Wuolijoki.  

   Joulukuun vaalikokouksessa valittiin erovuorossa olleet Sakari Melander, Taina Pihlajarinne ja 

Sakari Wuolijoki uudelle kolmivuotiskaudelle.  

   Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Yhdistyksen sihteerinä toimi Teemu 

Juutilainen ja taloudenhoitajana OTL, johtaja Jyri Terämaa.  

   Yhdistyksen uudet kotisivut avattiin toukokuussa 2017, samalla uudistettiin yhdistyksen 

jäsenrekisteri. Nyt jäsenet pääsevät itse päivittämään jäsentietojaan. 

   Yhdistyksen palkattuna henkilökuntana työskentelivät kertomusvuonna toimistopäällikkö 

Lea Purhonen ja toimistosihteeri Inga Snäkin. Kustannustoimittaja Pipsa Kostamo oli

opintovapaalla. 

Yhdistyksen edustus Suomen Lakimiesliitossa sekä muissa yhteisöissä ja säätiöissä 

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnassa 2015–2018 yhdistystä edustivat 

 professori Mikko Vuorenpää, 

 professori Matti Tolvanen, 

 OTT, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, 

 professori Olli Norros, 



 
 

 professori Päivi Korpisaari,  

 professori Petri Kuoppamäki,  

 dosentti Kaijus Ervasti ja  

 professori Juha Raitio.  
 

   Professori Tuula Linna toimii liiton varapuheenjohtajana. Jyri Terämaa luopui hallituspaikasta, ja 

tilalle valittiin OTT Martti Häkkänen. Valiokunnissa yhdistystä edustivat OTT Martti Häkkänen 

(tulevaisuusvaliokunta), professori Päivi Korpisaari (oikeuspoliittinen valiokunta), johtaja Jyri 

Terämaa / OTT Martti Häkkänen (talousvaliokunta) ja OTT Lalli Castrén (yksityissektorin valiokunta). 

 
Säätiöissä ja muissa yhteisöissä yhdistyksen edustajina ovat toimineet 

– Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön hallituksessa professori Urpo Kangas ja professori Pia 
Letto‐Vanamo (pj.) 

– Alfred Kordelinin Säätiön hallituksessa professori Jaana Norio-Timonen, varalla professori 
Eva Tammi-Salminen 

– Väinö ja Laina Kiven Säätiön hallituksessa dosentti Jaakko Jonkka 
– Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksessa professori Pia Letto-Vanamo 

 

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu  

 

Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa 2.165 jäsentä (vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 2.235). 

Jäsenmaksun suuruus oli 76 euroa, alennettu jäsenmaksu 46 euroa ja opiskelijajäsenmaksu 36 

euroa.  

 

Yhdistyksen talous  

 

Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa ylijäämää 228.649 euroa, ja taseen loppusumma on 

16.975.587,28  euroa (vastaavat luvut vuonna 2016 olivat 265.969,48 euroa ja 16.082.197,08 

euroa). Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen pienyritystä koskevien 

säännösten mukaisina. Arvopaperit on kirjattu markkina-arvoon ja arvonmuutos taseeseen käyvän 

arvon rahastoon.  

   Yhdistyksen toiminta rahoitettiin jäsenmaksujen sekä yhdistyksen oman varallisuuden ja 

sijoitusten turvin. Lisäksi julkaisutoimintaan saatiin tukea Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 

tutkimusrahastolta, jolta, samoin kuin Idmanin rahastolta, voidaan veloittaa myös yhdistykselle 

rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset.  



 
 

   Hallituksen alaisena toimivassa talousvaliokunnassa olivat työvaliokunnan jäsenten lisäksi OTT, 

asianajaja Tuomas Lehtinen, professori Seppo Villa ja OTT, yliopistonlehtori Kristiina Äimä. 

Valiokunta on kokoontunut neljännesvuosittain neuvottelemaan salkunhoitajan kanssa pitkän 

tähtäimen taloussuunnittelusta ja sijoitustoiminnan strategioista.  

   Yhdistyksen kirjanpito on ostettu Kirjanpitotoimisto Satakerrasta. Tilintarkastajana toimi 

PricewaterhouseCoopers, jossa vastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Juha Tuomala ja KHT 

Tuomas Honkamäki. Toiminnantarkastajana toimi dosentti, korkeimman oikeuden presidentti Timo 

Esko ja varatoiminnantarkastajana professori Jaakko Ossa.  

 

Yhdistyksen myöntämät palkinnot, apurahat ja avustukset 

 

Suomalainen Lakimiesyhdistys jakoi Oikeuskulttuurin päivässä 10.11.2017 Suomalaisen 

Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin 

rahaston tuotoista palkintoja ja apurahoja yhteensä111.000 euroa. Vastaava luku vuotta 

aikaisemmin oli 172.260 euroa. Tiedot myönnetyistä palkinnoista ja apurahoista on julkaistu 

Lakimies-aikakauskirjan numerossa 7–8/17 ja yhdistyksen kotisivulla. 

   Lisäksi yhdistys myönsi konferenssiavustuksia sekä avustuksia oikeustieteen opiskelijoiden 

oikeustapauskilpailujen osallistumiskuluihin yhteensä 13.547 euroa.  

 

Yhdistyksen paikallisosastot  

 

Yhdistyksen paikallisosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka järjestävät jäsenilleen kokouksia, 

koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja oikeustieteen eri aloilta. Pääyhdistys on tukenut 

taloudellisesti näitä tilaisuuksia maksamalla luennoitsijoiden palkkiot ja matkakulut, vuoden 2017 

aikana yhteensä 3.446 euroa. 

   Paikallisosastojäsenet: 

 Etelä‐Karjalan Lakimiesyhdistys r.y., Lappeenranta (per. 1946, rek. 2000)  

 Lahden Lakimiesyhdistys ry. (per. 1912, rek. 1920)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto r.y. (per. 1946, rek. 1948) 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Joensuun osasto r.y. (per. 1938, rek. 2000)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kainuun osasto ry, Kajaani (per. 1938, rek. 2000)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kala- ja Pyhäjokilaakson osasto, Ylivieska (per. 1994, rek. 
1997) 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Keski‐Suomen osasto ry, Jyväskylä (per. 1937, rek. 2006)  



 
 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kuopion osasto ry (per. Viipuri 1907, 1940, rek. 1999)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kymenlaakson osasto ry., Kotka (per. 1946, rek. 1999)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Lapin osasto ry., Rovaniemi (per. 1947, rek. 2003) 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Mikkelin osasto r.y. (per. 1935, rek. 2001)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oulun osasto ry, (per. 1931, rek. 1999)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Satakunnan osasto ry, Pori (per. ja rek. 1946)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Savonlinnan osasto (per. 1959, rek 2012)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Tampereen osasto ry (per. ja rek. 1928)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Turun osasto (per. 1937, rek. 2006)  

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Vaasan osasto ry (per. 1946, rek. 1999) 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Ylä‐Savon osasto ry, Iisalmi (per. 1996, rek. 1997)  


