Vuoden 2018 palkinnot ja apurahat
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oikeuskulttuurin päivää juhlittiin Säätytalossa perjantaina
9.11.2018. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista jaettiin palkintoja ja
apurahoja yhteensä runsaat 101 000 euroa. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 111 000 euroa. Olga
ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi elokuussa 2018 runsaat 148 000 euroa. Yhteensä palkintoja ja
apurahoja jaettiin kaikkiaan lähes 250 000 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen
Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen rahoittaja yhdistys- ja säätiökentässä.

Vuoden 2017 väittelijän palkinto oikeustieteen tohtori Jaakko Salmiselle
Jaakko Salminen väitteli marraskuussa 2017 Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
velvoiteoikeuden alaan kuuluvalla väitöskirjatutkimuksellaan ”From National Product Liability to
Transnational Production Liability: Conceptualizing the Relationship of Law and Global Supply
Chains”. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.
Salmisen väitöstutkimus on näkökulmaltaan globaali sekä markkinoihin ja yksityisoikeuteen
suuntautuva, mikä tekee tutkimuksesta ajankohtaisen. Tutkimus kohdistuu globalisoituneiden
tuotantorakenteiden hallinnan mekanismeihin, se on syvällinen ja moniulotteinen analyysi
globaalien tuotantoketjujen hallintamekanismeista ja tuotantovastuun uudelleen määrittelystä.
Tutkimusta on pidetty kansallisesti uraauurtavana, mutta olennaista myös on, että Salmisen
tutkimuksella on itsenäistä tutkimuksellista panosta viime vuosina heränneeseen kansainväliseen
keskusteluun globaalien tuotantoketjujen ja niihin liittyvien vastuukysymysten oikeudelliseen
jäsentämiseen. Salmisen tutkimuksella on näin myös huomattavaa kansainvälistä merkitystä.

Lakimies-aikakauskirjan kirjoittajapalkinnot
Palkinto parhaasta vuonna 2017 julkaistusta kirjoituksesta (3 000 euroa) myönnettiin OTT Minna
Kimpimäelle kirjoituksesta ”Raiskauksen määrittelyn kipukohta: pakottamalla vai ilman
suostumusta?” (LM 6/2017).
Nuorten kirjoittajien palkinto (3 000 euroa) myönnettiin OTM, FM Niklas Vainiolle kirjoituksesta
”Viestinnän yksityisyyden suojan turvallisuusperusteinen rajoittaminen perustuslakivaliokunnan
käytännössä” (LM 6/2017).

Oivallisten oikeustieteen maisteritutkielmien palkinnot
Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2 000 euroa) myönnettiin vuonna 2017 valmistuneista
tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti:
- OTM Aki Kokolle Helsingin yliopistosta finanssioikeuden tutkielmasta ”Tietokoneohjelmaan
liittyvän maksun tulotyypistä verosopimuksissa suomalaisen yrityksen näkökulmasta”
- OTM Mari Rantamaulalle Helsingin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”EU:n
pakotepolitiikka oikeusturvan näkökulmasta – viimeisimpänä kehityspisteenä Ukrainan
tilanteen johdosta asetetut pakotteet”

-

OTM Alexander Thesleffille Helsingin yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Uniikkien
teoskappaleiden hävittäminen – kriittinen perusoikeusnäkökulma tekijänoikeuteen”
OTM Vilma Markkolalle Turun yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta
”Oikeudenkäyntisopimukset riidanratkaisun tehostajina”
OTM Mari Kokkoniemelle Lapin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta "Tahallisuuden
alimman asteen formulointi Suomessa rikoslainsäädännöllisenä ongelmana" ja
OTM Katariina Sovelalle Itä-Suomen yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Lapsen
etu ja yleinen etu ulkomaalaisasioita koskevissa päätöksissä”.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien
tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat
Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:
‒ OTM Merike Helanderille (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön
”Syntyvän lapsen oikeus terveyteen – syntymättömän ja vastasyntyneen oikeudelliseen
asemaan liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset” 20 309 euroa
‒ MICL, YTM Vesa Kyyröselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön
”International Legal Responsibility of the Future: Machine autonomy and various aspects of
international responsibility and legal personality” 20 309 euroa
‒ OTM, KTM Mikko Laapakselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön
”Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä” 20 309 euroa
‒ OTK Jon Saloselle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tutkimus
säätiöoikeudessa vaikuttavista keskeisistä periaatteista, periaatteiden funktiosta ja
merkityksestä sekä periaatteiden menetelmällisestä käytöstä” 20 309 euroa
‒ OTM Iina Tornbergille Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja
oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”EU private international law rules in international
commercial arbitration: Article 101 of the Treaty on Functioning of the European Union as
a mandatory rule in Chinese International Economic and Trade Arbitration Center (CIETAC)
arbitration” 8 462 euroa
Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimuksen yleiseen tukemiseen, kansainvälistymistä
edistäviin ulkomaisiin tutkimusmatkoihin sekä kielentarkistukseen:
‒ OTT Monica Garcia-Salmones Roviralle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden
tutkimukseen ”Civil War, Epistemological and Ethical Fragmentation and Natural Rights in
International Law” liittyvään tutkijavierailuun Australiassa (Kathleen Fitzpatrick Visiting
Fellowships 2019, University of Melbourne) 2 500 euroa
‒ OTT Katri Havulle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimushankkeen
”Vahingonkorvaus EU-oikeudessa” kansainvälistymis- ja tutkimuskuluihin 4 000 euroa
‒ OTM Mikko Huttuselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden tutkimukseen ”Air
Sovereignty in International Law” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit
Leiden) 4 0000 e
‒ OTM Kaisa-Maria Kimmelille (Lapin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden tutkimukseen
”Regulating Priority Setting in Health Care” liittyvien konferenssimatkojen
osallistumiskuluihin Etiopiassa (Priorities 2020) ja Ranskassa (7th European Association of
Health Law Conference) 4 000 e

‒ OTT Tuulikki Mikkolalle (Turun yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimukseen
”Ulkomailla toteutettujen sijaissynnytysten oikeusvaikutukset Suomessa) liittyvään
konferenssin ”Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family”
osallistumiskuluihin Iso-Britanniassa 1 900 euroa
‒ OTT Kimmo Nuotiolle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden tutkimukseen ”Miten rikosoikeus
toimii? Preventiomallien uudelleenarviointi” liittyvään tutkijavierailuun Kanadassa
(University of Toronto) 4 000 euroa
‒ OTT Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden tutkimukseen ”The Structure of
Cooperative Ownership and Control” liittyvään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa (Fordham
University) 4 000 euroa
‒ OTM Ukri Soirilalle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvan
väitöskirjan kielentarkastukseen 1 500 euroa
‒ OTT Tomi Tuomiselle (Lapin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimukseen ”Lakien
perustuslainmukaisuuden valvonta eurooppaoikeudellisessa kontekstissa: oikeusvertaileva
tutkimus Suomessa, Saksassa ja Hollannissa harjoitetusta eurooppaoikeudellisten
säännösten perustuslakikontrollista” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit
Leiden) 4 000 euroa
‒ OTM Emilie Yliheljolle (Helsingin yliopisto) kauppa- sekä ympäristöoikeuden tutkimukseen
”Päästöoikeuden oikeudellisesta luonteesta sekä ilmasto-, yksityis- ja
finanssimarkkinaoikeuden rajapinnasta” liittyvään tutkijavierailuun Norjassa (Oslo
Unversitet) 2 350 euroa
Lisäksi yhdistys on myöntänyt avustuksia kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin osallistuville
opiskelijajoukkueille sekä kongressi- ja seminaariavustuksia yhteensä 12 150 euroa.

