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Hyvä ystävä, 

Meneil lään on varainkeruukampanja, joka tähtää yliopistojen toiminnan rahoituksen lisäämiseen yksi
tyisin varoin. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta sekä Turun yliopiston oikeustieteellinen 
alumniyhdistys Senilex i y yhdessä tiedekunnasta valmistuneiden alumnien kanssa on keräämässä varo
j a Turun yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. Varainkeruulla pyritään vahvistamaan oikeustie
teellisen koulutuksen työelämärelevanssia perustamalla Professor o f Practice -tehtäviä. 

Oheisena kesäkuussa 2016 allekirjoitettu kir je, sen liitteenä olevat ohjeet lahjoituksen tekemiseksi sekä 

Turun yliopiston rehtorin tekemä päätös Professor o f Practice -tehtävän perustamisesta. 

Tavoitteenamme on kerätä yrityksiltä, säätiöiltä j a yksityishenkilöiltä yhteensä 500.000 euroa. Varain
keruulla on mahdollisuus kerätä huomattavasti suurempi summa, sillä valtio on valtioneuvoston pää
töksen mukaisesti sitoutunut maksamaan vastinrahaa yliopistojen ennen 30.6.2017 keräämälle yksityi
selle pääomalle. Valt ion vastinrahan määrä voi olla korkeimmillaan jopa kolme euroa yhtä yksityisesti 
lahjoitettua euroa kohti, eli jokainen yliopistolle lahjoitettu euro muuttuisi neljäksi vastinrahan myötä. 
Vastinrahan lisäksi valtio on hyväksynyt yliopistolahjoitukset vähennyskelpoiseksi verotuksessa sekä 
yhteisöille ( T V L 57 §) että yksityishenkilölle ( T V L 98a §). Valt ion kannustin yksityisten varojen ke
räämiseksi on siis merkittävä. 

Vähintään 10.000 euron lahjoitukset ovat "korvamerkit tävissä" eli kohdennettavissa oikeustieteelliselle 
tiedekunnalle. Olemme saaneet tiedekunnalta vahvistuksen, että myös peruspääomaan tehdyt tätäkin 
pienemmät lahjoitukset kohdennetaan oikeustieteen koulutuksen hyväksi, koska pääomien tuotto osoi
tetaan kokonaisuudessaan koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen. 

Senilex ry on Suomen vanhin, merkittävin j a aktiivisin oikeustieteellinen alumniyhdistys. Alumni toi -
minta elää vahvana, j a siitä on osoituksena 24.3. pidetyn t iedekuntapäivän ennätysosanotto. Lämmin 
kiitos kaikille mukanaolijoille. Uskon, että me Lex alumnit näytämme nyt, mistä Lex henki on teh
ty! Useat tahot ovat j o tehneet lahjoituksia, merkittäviäkin, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa. Siksi 
pienetkin lahjoitukset ovat erittäin tärkeitä. Valtion vastinrahan myötä vähäisempikin lahjoitus moni-
kertaistuu. Muistathan toimia hyvissä ajoin ennen 30.06.2017. 

Allekirjoittanut antaa mielellään lisätietoja. Pyydän olemaan lahjoituksen käytännön jär jestelyissä oi
keustieteellisen tiedekunnan palvelupäällikkö M i a Fageriin (02 333 5500 mia.fager@utu.fi). 

Lex terveisin 

likko Kortti la 
General Counsel 
Senilex ry:n puheenjohtaja 
mikko.koi-ttila@almamedia.fi 
050-59 345 89 
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Turussa ja Helsingissä 21.6.2016 

Hyvä ystävä, 

Parhaillaan on meneillään valtakunnallinen varainkeruukampanja, joka tähtää yliopistojen toiminnan 
rahoituksen lisäämiseen yksityisin varoin. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Turun 
yliopiston oikeustieteellinen alumniyhdistys Senilex ry yhdessä tiedekunnasta valmistuneiden 
alumnien kanssa ovat keräämässä varoja Turun yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle. 
Varainkeruulla pyritään mahdollistamaan Suomen ensimmäisen oikeustieteen alan Professor of 
Practice -tehtävän perustaminen. 

Tarkoitus on luoda osa-aikainen ja vaihtuva-alainen asiantuntijan tehtävä Turun yliopiston 
oikeustieteelliseen tiedekuntaan esimerkiksi sopimus-ja vahingonkorvausoikeuden, tietosuojan, hyvän 
hallintotavan (corporate governance), kauppaoikeuden, esineoikeuden, prosessi- ja 
insolvenssioikeuden ja/tai ai-vopaperimarkkinaoikeuden aloilta. Professor of Practice -tehtävää 
kulloinkin hoitava henkilö vastaisi muutamasta opintokokonaisuudesta lukuvuoden aikana keskittyen 
sellaisiin näkökulmiin ja oikeudenaloihin, jotka muutoin saattaisivat jäädä vaille opetusta ja 
tutkimusta. Professor of Practice -tehtävä olisi määräaikainen, enintään kahdeksi vuodeksi täytettävä 
sivutoiminen tehtävä, jonka hoitamisen edellytyksenä olisi oikeustieteellinen loppututkinto (OTM, 
OTK, OTL tai OTT). Sivutoimisuus tarkoittaisi lähtökohtaisesti kahden päivän viikkotyöpanosta (tai 
noin neljän kuukauden vuosityöpanosta) Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja 
osittaista virkavapautta muusta päivätyöstä. Tehtävä täytettäisiin siten, että oikeustieteellinen 
tiedekunnan dekaani tekee Turun yliopiston rehtorille esityksen henkilön kutsumisesta tehtävään. 
Lisätietoja tehtävänkuvauksesta sekä nimitysmenettelystä on tämän kirjeen liitteenä. 

Hanke on tärkeä, sillä viime vuosina eri oikeudenalojen nopea kehitys on luonut tarpeen ottaa 
huomioon uudenlaisia ja uusiin tilanteisiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä erityisesti digitalisaatioon 
ja kansainväliseen yritystoimintaan liittyen. Monilla yritystoiminnan osa-alueilla on pitkälle 
kehittyneitä ja tehokkaita toimintamalleja, jotka perustuvat kansainvälisiin käytäntöihin, mutta joista ei 
juurikaan ole suomalaista lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä. Professor of Practice -tehtävä 
mahdollistaisi nykyistä laaja-alaisemman opetus- ja tutkimustoiminnan yliopistossa, mutta antaisi 
myös mahdollisuuden käytännön työelämässä toimiville tutkia ja opettaa osa-aikaisesti. Perustamalla 
Professor o f Practice -tehtävä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan myötävaikutetaan 
siihen, että Turusta valmistuvat oikeustieteen ylioppilaat saisivat entistä paremmat valmiudet kohdata 
kansainvälisen ja kilpaillun toimintaympäristön haasteet. 

Tavoitteenamme on kerätä yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä yhteensä 500.000 euroa. 
Päästessämme tähän tavoitteeseen saavutamme parhaimmillaan y l i kahden miljoonan euron 
kokonaistuoton lisäämällä kerättyyn summaan vastinrahan, jonka valtio on valtioneuvoston päätöksen 
mukaisesti sitoutunut maksamaan yliopistojen ennen 30.6.2017 keräämälle yksityiselle pääomalle. 
Valtion vastinrahan määrä on korkeimmillaan jopa kolme euroa yhtä yksityisesti lahjoitettua euroa 
kohti, eli jokainen yliopistolle lahjoitettu euro muuttuu neljäksi euroksi vastinrahan myötä. 
Vastinrahan lisäksi valtio on hyväksynyt yliopistolahjoitukset vähennyskelpoiseksi verotuksessa sekä 
yhteisöille ( T V L 57 §) että yksityishenkilölle ( T V L 98a §). Valtion kannustin yksityisten varojen 
keräämiseksi on siten merkittävä. 
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Toivomme, että katsot hankkeen ansaitsevan myös sinun ja/tai edustamasi organisaation tuen. Liitteenä 
on tarkempi kuvaus Professor of Practice -tehtävästä sekä lahjoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot. 

Allekirjoittaneet antavat mielellään lisätietoja. Lahjoituksen käytännön järjestelyissä voi auttaa Mia 
Fager yliopistolta. 

Jussi Tapani 
Professori, dekaani 

MikJcoiCorttila 
General counsel 

snilex ry:n puheenjohtaja 

Mikko Heinonen 
Asianajaja 

Kati Levoranta 
CEO 

Tuomo Raasio 
Senior partner 

X 
Matti Vuoria 
Varatuomari, Hallituksen puheenjohtaja 

Liitteet: 

1. 

2. 

Maksuohjeet 

Professor of Practice - tehtävänkuvaus 
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LIITE 1: 

Lahjoituksen voi tehdä milloin tahansa ennen 30.6.2017 joko 1) verkkolahjoituksena 
(http://lahjoita.utu.fi/tee-lahjoitus/) tai 2) tilisiirtona ( IBAN: FI92 5711 1320 0883 36 BIC: 
OKOYFIHH Saaja: Turun yliopisto). Lisää tällöin nimesi sekä lisätieto CALONIA lisätietokenttään 
sekä tieto siitä, saako nimesi julkistaa lahjoittajalistassa. Y l i 10.000 euron lahjoituksissa on hyvä olla 
yhteydessä yliopistoon tai tiedekuntaan etukäteen ja käyttää erillistä lahjakirjaa. 

Tiedekuntarakennus Calonian remontin yhteydessä on myös järjestetty mahdollisuus saada nimikoitua 
luentosali l : n penkki y l i 1500 € lahjoituksella ja y l i 250 000 € lahjoituksissa tiedekunta on varannut 
lahjoittajille mahdollisuuden luentosalin nimeämiseen. 

Pyydämme, että ilmoitat lahjoituksesta myös tiedekunnan hallintopäällikölle Mia Fagerille 
(mia.fager@utu.fi), jotta vannistamme lahjoitusvarojen ja niille kertyvän vastinrahan kohdistuvan 
nimenomaan oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksi. 

L I ITE 2: Professor of practice -tehtävänkuvaus 
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