Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto kansleri, professori (emeritus) Thomas Wilhelmssonille
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 10 000 euroa.
Kansleri, professori Thomas Wilhelmsson täyttää kiistatta kaikki tämän tunnustuksen
myöntämisen edellytykset.
Professori Thomas Wilhelmsson on maamme johtavia asiantuntijoita useilla siviili- ja
kauppaoikeuden lohkoilla, muun muassa sopimusoikeudessa, vahingonkorvausoikeudessa,
vakuutusoikeudessa, kuluttajaoikeudessa ja yhtiöoikeudessa. Lisäksi Thomas Wilhelmsson on
ansioitunut oikeusteoreetikko. Wilhelmssonin tutkimukset ovat teoreettisesti korkeatasoisia ja
samalla merkittäviä käytännön oikeuselämän kannalta. Tyypillisesti hän tarkastelee aiheitaan sekä
oikeus- että yhteiskuntatutkijana. Tutkimuksista välittyy käsitys siitä, että hänen mukaansa
ylipäätään tarkka rajanveto oikeusdogmaattisen ja muun oikeustutkimuksen välille on
epätarkoituksenmukainen, ellei peräti mahdoton. Varsinkin Wilhelmssonin tutkimuksia Social
civilrätt (1987) ja Senmodern ansvarsrätt (2001) on kiitetty tutkimusmenetelmien uudistamisesta,
ja niitä on pidetty oppihistoriallisesti tärkeinä uusien keskusteluvaiheiden avaajina.
Professori Thomas Wilhelmsson on tehnyt pääosan työurastaan Helsingin yliopistossa. Hänet
nimitettiin siviili- ja kauppaoikeuden professoriksi vuonna 1982. Hän toimi yliopiston vararehtorina
vuosina 1998–2008, rehtorina vuosina 2008–2013 ja kanslerina vuosina 2013–2017. Siten myös
akateemisena johtajana professori Wilhelmssonin kokemus ja näytöt ovat vertaansa vailla. Niistä
toimistaan hänet tunnetaan keskustelevana johtajana, joka kykenee myös kiperiin päätöksiin ja
kantamaan niistä oman vastuunsa.
Omassa toiminnassaan professori Thomas Wilhelmsson on korostanut oikeustieteellisen
tutkimuksen yhteisöllistä luonnetta. Hänen johdossaan on toiminut useita Suomen Akatemian
rahoittamia tutkimushankkeita muun muassa hyvinvointivaltiollisen ja eurooppalaistuvan
yksityisoikeuden teemoista. Wilhelmssonin tutkimushankkeet ovat tyypillisesti olleet teemoiltaan
kansainvälisiä, ja monet nuoret tutkijat ovat hyötyneet uraa aloitellessaan hänen verkostoistaan ja
yhteyksistään. Väitöskirjaohjaajana Wilhelmsson tiedetään kannustavaksi ja ymmärtäväiseksi
rinnallakulkijaksi, joka omalla rakentavalla kritiikillään tuloksekkaasti auttaa ohjattavia löytämään
oman tiensä. Hänen ohjauksessaan valmistuneet väitöskirjat edustavat useita eri oikeudenaloja ja
tutkimustapoja. Wilhelmsson on toiminut myös Foundations of European Law -tutkijakoulun ja
esimerkiksi Foundations of European Law and Polity -huippuyksikön johtotehtävissä.
Professori Thomas Wilhelmsson on edistänyt suomalaisen oikeustieteen kansainvälistymistä.
Vuosikymmeniä hän on osallistunut oikeudenalojensa kansainväliseen keskusteluun ja esittänyt
julkaisuissaan painavia puheenvuoroja muun muassa yksityisoikeuden eurooppalaistumisesta. Siinä
hän on kannattanut sellaisia integraation muotoja, jotka turvaavat oikeuden dynaamista luonnetta,
uudistumiskykyä ja ”oikeudellisten ideoiden vapaata liikkuvuutta”. Hän on toiminut lukuisissa
huomattavissa työryhmissä, kuten Euroopan sopimusoikeuskomissiossa (ns. Lando-komissiossa) ja
Acquis-ryhmässä, ja yhdistyksissä, kuten kansainvälisessä kuluttajaoikeusyhdistyksessä.
Professori Thomas Wilhelmssonin toiminta ruotsinkielisen oikeuskulttuurin vaalijana Suomessa
ja pohjoismaisen oikeustieteellisen yhteistyön edistäjänä on niin ikään merkittävää.
Pohjoismaisessa oikeusyhteisössä hänen oikeustieteellinen tutkimuksensa ylittää rajoja kuin
luonnostaan.

Professori Thomas Wilhelmsson on Uppsalan, Oslon ja Tarton yliopistojen kunniatohtori. Hänelle
on myönnetty esimerkiksi pohjoismainen Knut ja Alice Wallenbergin säätiön palkinto ansioista
oikeustieteen alalla.
Suomalainen Lakimiesyhdistys liittyy kansleri, professori Thomas Wilhelmssonin työn julkisen
arvostuksen osoittajiin ja samalla kiittää häntä tähänastisesta työstä suomalaisen
oikeustutkimuksen ja -opetuksen eteen.

