Vuoden 2020 palkinnot ja apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja
yhteensä 171 970 euroa, vastaava luku vuotta aiemmin oli 180 160 euroa. Olga ja Kaarle Oskari
Laitisen säätiö jakoi elokuussa 2020 yhteensä 194 045 euroa (v. 2019 runsaat 182 107 euroa).
Yhteensä palkintoja ja apurahoja jaettiin kaikkiaan yli 345 000 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa
Suomalainen Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen rahoittaja yhdistys- ja säätiökentässä.

Vuoden 2019 väittelijän palkinto oikeustieteen tohtori Anna-Liisa Tanskaselle
Anna-Liisa Tanskanen väitteli oikeustieteen tohtoriksi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden
ja kauppatieteiden tiedekunnassa 18.6.2019 ympäristöoikeuden alaan kuuluvalla tutkimuksella
”Vihertyvä maataloustuki - pinta-alaperusteisten viljelijätukien ympäristöehdot ja niihin liittyvä
valvonta- ja seuraamusjärjestelmä”. Väitöskirja arvioitiin arvosanalla kiittäen hyväksytty. Palkinnon
suuruus on 5 000 euroa.
Anna-Liisa Tanskasen väitöskirja koskee maatalouselinkeinon oikeudellista sääntelyä erityisesti
ympäristönäkökohtia painottaen. Tutkimuksessa tarkastellaan maatalousyrittäjille myönnettävien
pinta-alaperusteisten viljelijätukien ympäristöehtoja sekä niiden valvonta- ja
seuraamusjärjestelmää. Tanskasen väitöskirja asemoituu ympäristöoikeuden, finanssihallintooikeuden ja eurooppaoikeuden yhtymäkohtaan. Tutkimusta voi edelleen kuvata
maaseutuoikeudelliseksi. Näkökulma on paitsi lainopillinen myös osin sääntelyteoreettinen.
Tanskasen tutkimusaihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä. Aiheen merkitys
ulottuu laajasti maatalouselinkeinon ulkopuolelle. Maatalouselinkeinoon ja sen oikeudelliseen
ohjaukseen kohdistuvaa oikeustieteellistä tutkimusta ei meillä myöskään ole juuri harjoitettu.
Tanskasen tutkimus on pioneerityötä.
Yliopistotutkimuksen painopisteet ovat nykyään usein kansainvälisesti merkityksellisessä ja
kansainväliselle lukijakunnalle suunnatussa tutkimuksessa. Tanskasen tutkimus osoittaa
erinomaisella tavalla, että myös sellaista korkeatasoista tutkimusta voi ja tulee harjoittaa, josta on

perusteltua raportoida suomeksi. Vaikka unionin oikeudella on maatalouden tukijärjestelmää
koskevassa tutkimuksessa ymmärrettävästi keskeinen asema, Tanskasen oikeudelliset analyysit
koskevat nimenomaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta sekä sitä, miten hyvin lainsäädännön ja
tukiehtojen avulla on onnistuttu ehkäisemään maatalouden ympäristöhaittoja ja edistämään
ympäristöhyötyjä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten Suomi Euroopan unionin
jäsenvaltiona on ympäristönäkökulmasta arvioiden käyttänyt unionin oikeuden sille jättämää
liikkumatilaa. Tällaista tutkimusta tuskin tehdään muualla kuin Suomessa.
Tanskasen väitöskirjan tutkimusasetelma on haastava: tukijärjestelmä on monimutkainen ja
sääntelyaineisto verkostomaista, monitasoista ja osittain ristiriitaista. Tutkimuksen suurena
ansiona voidaan pitää Tanskasen tekemää tukijärjestelmään liittyvän aineiston systematisointia ja
tarkkaa teoreettista tarkastelua. Vaikka Tanskasen tutkimus on ensisijaisesti oikeustieteellinen,
osoittaa tutkija myös kykynsä poikkitieteelliseen, yhteiskuntapoliittiseen tarkasteluun valvonta ja
seuraamusjärjestelmän analyysissään. Tutkimuksesta näkyy kirjoittajan vankka käytännön
kokemus ja osaaminen tutkimuksen alalla. Tutkimuskysymysten muotoilu, tutkimusasetelman
rakentaminen ja monitasoisen aineiston systematisointi tuskin olisi ollut näin hyvin ilman tällaista
kokemusta.
Tällä hetkellä Anna-Liisa Tanskanen toimii lakimiehenä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa.

Lakimies-aikakauskirjan kirjoittajapalkinnot (à 3 000 e)
‒

Lakimies-lehden kirjoituspalkinto parhaasta vuonna 2019 julkaistusta kirjoituksesta
myönnettiin OTT Katri Havulle ja LL.B. Waltter Roslinille kirjoituksesta ”Tekoäly ja
vahingonkorvausvastuu media- ja viestintäalalla: teoreettisia lähtökohtia ja valikoituja
havaintoja” (LM 7–8/2019).

‒

vuoden 2019 nuorten kirjoittajien palkinto myönnettiin OTM Henna Airaksiselle kirjoituksesta
”Sallitut keinot todistajan valmistelussa” (LM 5/2019).

Oivallisten oikeustieteen maisteritutkielmien palkinnot (à 2 000 e)

‒

Helsingin yliopistosta OTM Satu Oinoselle valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Kulttuuriset ja
uskonnolliset seikat korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden oikeuskäytännössä
vuosina 2002–2018” ja

‒

OTM Lauri Vaihemäelle prosessioikeuden tutkielmasta ”Vuosikymmen velkajärjestelyjä –
mikä on muuttunut? Empiirinen katsaus velkajärjestelyihin vuosina 2005 ja 2016 sekä
velkajärjestelylain 32 §:n soveltamiskäytäntöön”

‒

Turun yliopistosta OTM Laura-Maria Poikelalle prosessioikeuden tutkielmasta
"Kansainvälisistä siviilioikeudellisista sopimuksista kansalliseen rikoslakiin – rikosprosessin
hyödyntäminen lapsikaappaussääntelyn tavoitteiden saavuttamisessa”

‒

Lapin yliopistosta OTM Jenni Ylöselle kauppaoikeuden tutkielmasta ”Chinese Regulatory
Framework on the Outward Direct Investment Projects´ Approval Procedures in the People´s
Republic of China: A Guide for a European Investee”

‒

Itä-Suomen yliopistosta OTM Jarmo Riikoselle eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Tule hyvä
kauppa, älä tule paha kauppa – EU:n yrityskauppavalvonnan sovellettavuus
digitalisaatioyritysten keskittymissä”.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien
tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat
Tutkimusapurahat vuoden päätoimiseen väitöskirjatyöhön (à 23 269,80 euroa)
‒

LL.M, M.Sc. Dennis Brouwerille Helsingin yliopistosta kilpailuoikeuden väitöskirjatyöhön
”Developing EU regulation for discriminatory rankings of search results within app stores”

‒

OTM Saara Maliselle Lapin yliopistosta perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön
”Valvottujen ja tuettujen tapaamisten määräämisen perusteet lapsen oikeuksien
näkökulmasta”

‒

OTM Jaakko Markukselle Lapin yliopistosta prosessioikeuden väitöskirjatyöhön
”Prosessikynnys ja joukkokanteet. Itsenäisten kanteiden yhteiskäsittely ja yhteinen asianajo
Suomen prosessioikeudessa”

‒

OTM, VTM Krista Rantasaarelle Turun yliopistosta kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön
”European patent enforcement: Searching shields for start-ups and growth companies”

‒

OTM Lotta Tuomaala-Järviselle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden väitöskirjatyöhön
”Jihadismin rahoittamisen muodot Suomessa 2008-2019”

‒

OTM Johanna Viitalalle Lapin yliopistosta finanssioikeuden väitöskirjatyöhön
”Tekijänoikeudet verotuksessa”

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimuksen yleiseen tukemiseen ja kansainvälistymistä
edistäviin ulkomaisiin tutkimusmatkoihin
‒

OTM Hanne Hirvoselle Helsingin yliopistosta hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön
virkavastuun toteutumisesta ja kohdentumisesta hallinnon päätösautomaatiossa liittyvään
tutkijavierailuun Kööpenhaminan yliopistossa

‒

OTM Kaisa-Maria Kimmelille Lapin yliopistosta lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön
”Regulating Priority Setting in Health Care” liittyvien konferenssimatkojen
osallistumiskuluihin Etiopiassa ja Turkissa 2 500 euroa

‒

MICL, KTM, DI Roni Laaksolle Helsingin yliopistosta oikeustaloustieteen väitöskirjatyöhön
”Corporate Governance in the European Banking Sector: Reducing Risk Appetite and
Systemic Risk through the Regulation of Board Governance” liittyvään tutkijavierailuun
European University Institutessa Firenzessä 2 000 euroa

‒

OTM Eero Mäkelälle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön
"Perusteettoman edun palautus - siviilioikeudellinen tutkimus" liittyvään tutkijavierailuun
Tukholmassa

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön myöntämät apurahat
Tutkimusapurahat
‒

OTM Elina Isokallio-Hellmanille Lapin yliopistosta prosessioikeuden väitöskirjatyöhön
”Esitutkintayhteistyö – sisältö, tavoitteet ja tulevaisuus” 23 270 euroa

‒

OTM, KTM Mikko Laapakselle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden väitöskirjatyöhön
”Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa – erityisesti tehokkaan verotusmenettelyn sekä perusja ihmisoikeuksien näkökulmasta” 23 269 euroa

‒

OTM Aleksi Lambergille Turun yliopistosta perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön
”Puolittamisperiaate – tutkimus omaisuuden jakautumisesta osituksessa” 23 269 euroa

‒

OTM Roosa Leväiselle Lapin yliopistosta prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Asevelvollisen
oikeusturva sotilaskurinpitomenettelyssä – prosessi- ja rikosoikeudellinen tutkimus
palvelusrikoksen vastaajan oikeudesta EIS 6 artiklan mukaiseen oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin sotilaskurinpitomenettelyssä” 23 270 euroa

‒

YAMK Henna Nikumaalle Itä-Suomen yliopistosta hallinto- ja vanhuusoikeuden
väitöskirjatyöhön ”Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen
toimintakyvyn tukeminen” 11 635 euroa

‒

OTM Jenna Päläkselle Lapin yliopistosta sopimus- ja varallisuusoikeuden väitöskirjatyöhön
”Jakamistalouden alustojen ja alustan käyttäjien sopimusoikeudellisen aseman
määrittäminen” 11 635 euroa

‒

OTT Marianne Vasara-Aaltoselle Helsingin yliopistosta oikeushistorian tutkimukseen
”Köyhäinavusta perusoikeudeksi – oikeusavun historia Suomessa n. 1880–2000” 23 269
euroa

‒

OTL Tiina Väisäselle Helsingin yliopistosta perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön
”Eläkkeet avioero-osituksessa – aviovarallisuusoikeudellinen tutkimus lakisääteisten
työeläkesäästöjen merkityksestä avioeron jälkeen toimitettavassa omaisuuden osituksessa”
23 269 euroa

Opintoapurahat
‒

OTT Katja Karjalaiselle Itä-Suomen yliopistosta tutkimushankkeeseen ”Mild-Cognitive
Impairments at Work” tutkijavierailuun McGill Law School Montrealissa 5 000 euroa

‒

MICL, KTM, DI Roni Laaksolle Helsingin yliopistosta oikeustaloustieteen väitöskirjatyöhön
”Corporate Governance in the European Banking Sector: Reducing Risk Appetite and
Systemic Risk through the Regulation of Board Governance” liittyvään tutkijavierailuun
Kööpenhaminan yliopistossa ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa 4 000 euroa

‒

L.L.M. Shorena Nikoleishvilille Turun yliopistosta kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön
”Resistance to change. An international legal argument of secession: Potentials and
limitations of international law” liittyvään tutkimusvaihtoon Vrije Universiteit
Amsterdamissa 6 000 euroa

‒

OTM, LL.M. Teemu Puutiolle Turun yliopistosta kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön
„The European legacy on intellectual property rights: examining the concept of ‘freedom to
develop’ and the importance of imitation for developing countries through the lens of

international trade agreements” liittyvään tutkijavierailuun Duke University, Carolina 6 000
euroa
‒

OTM Emilie Yliheljolle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Päästökauppamarkkinoiden
sääntelystä ilmasto-, yksityis- ja finanssimarkkinaoikeuden rajapinnassa” liittyvään
tutkijavierailuun Oslon yliopistossa 2 800 euroa

Julkaisuapurahat
‒

OTM, KTK Jurkka Jämsälle Helsingin yliopistosta väitöskirjan ”Laillinen näyttö rikosasiassa”
enintään 3 000 euroa

‒

OTK Kristiina Koivukarille Helsingin yliopistosta väitöskirjan ”The crumbling narrative of
modern European criminal justice” kielentarkastuskuluihin 1 224 euroa

‒

OTL Hanna Nieminen-Finnelle Helsingin yliopistosta ympäristöoikeuden väitöskirjan
”Asiantuntija tuomarina – Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit
ympäristönsuojeluasioissa” painatuskuluihin 1 260 euroa

‒

OTM Karri Tolttilalle Helsingin yliopistosta väitöskirjan ”Eurooppalainen pidätysmääräys ja
rikoksentekijän luovuttamisen aineelliset edellytykset – EU:n luovuttamislainsäädäntö
Suomessa” painatuskuluihin 1 875 euroa

