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sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.

Jukka Mähönen 
Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani



Oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli haettavana oikeushistorian professorin 
tehtävä 18.4.2013 klo 15.45 päättynein hakuajoin. Hakuajan päättymiseen 
mennessä tehtävää hakivat OTT Mia Korpiola, FT Satu Lidman, OTT Heikki 
Pihlajamäki ja OTT Kaius Tuori.

Dekaani asetti 20.5.2013 valmisteluryhmän valmistelemaan oikeushistorian 
professorin tehtävän täyttämistä. Valmisteluryhmän ehdotuksen perusteella 
dekaani nimitti 16.8.2013 asiantuntijoiksi arvioimaan hakijoiden tieteellistä 
kelpoisuutta ja ansioita professori Dag Michalsenin (Oslon yliopisto), profes-
sori Markku Peltosen (Helsingin yliopisto) ja professori Marie Sandströmin 
(Tukholman yliopisto). Asiantuntijat antoivat yhteisen lausunnon hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään.

Asiantuntijalausuntojen perusteella päteviksi todetut hakijat Korpiola, 
Pihlaja mäki ja Tuori antoivat kukin opetusnäytteen. Valmisteluryhmän  apuna 
hakijoiden opetustaidon arvioinnissa toimi tiedekunnan opetustaitotoimi-
kunta, joka antoi valmisteluryhmälle lausunnon Korpiolan, Pihlajamäen ja 
Tuorin opetusansioista opetusnäytteiden ja hakemusasiakirjojen perusteella. 
Valmisteluryhmä haastatteli Korpiolan, Pihlajamäen ja Tuorin. Pihlajamäki 
peruutti hakemuksensa tehtävään 21.5.2014.

Tiedekunnan johtokunta esitti 10.6.2014 valmisteluryhmän perustellun eh-
dotuksen mukaisesti rehtorille, että oikeushistorian professorin tehtävään 
otetaan OTT Mia Korpiola.

Turun yliopiston rehtori päätti 14.8.2014, että OTT Mia Korpiola otetaan 
15.10.2014 lukien oikeushistorian professorin toistaiseksi voimassa olevaan 
työsopimussuhteiseen tehtävään.



Professori Korpiola on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan seuraa-
vat tiedot:

Mia Korpiola (s. 1971) valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1996 (HY), 
oikeustieteen lisensiaatiksi 1998 (HY) ja oikeustieteen tohtoriksi 2004 
(HY). Oikeushistorian dosentuurin hän sai 2007 (HY). Hän työskenteli eri 
 tehtävissä Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 1997–2010 
ja 2013. Suomen Akatemian tutkijatohtorina hän toimi 2007–2009 ja Helsin-
gin yliopiston Tutkijakollegiumissa (HCAS) 2010–2013. Korpiola on myös 
suorittanut laajalti yliopistopedagogiikan opintoja.

Mia Korpiola toimi erikoistutkijana TIAS:issa vuonna 2014 ennen nimitys-
tään oikeushistorian professoriksi. Hän on Comparative Legal Historyn ja 
GLOSSAE:n kansainvälisten neuvottelukuntien jäsen. Hän on myös Amster-
dam University Pressin sarjan Amsterdam Studies in Premodern Crime and 
Punishment ja Springerin sarjan Studies in the History of Law and Justice 
toimituskunnan jäsen. 

Väitöskirjassaan ja useissa artikkeleissaan Korpiola on tutkinut kanonisen 
oikeuden omaksumista Ruotsin avioliitto-oikeuteen keskiajalla ja uskonpuh-
distuksen vaikutusta siihen varhaisella uudella ajalla. Hän on myös tutkinut 
keskiajan ja varhaisen uuden ajan alun perheoikeutta, seksuaalirikosoikeutta 
sekä ulkomaisen oikeuden reseptiota. Korpiola on kirjoittanut 1900-luvun 
suomalaisesta oikeuskulttuurista mm. Pykälä ry.:n ja Nuoret Lakimiehet ry. 
– Unga Jurister rf.:n historioiden kautta. 

Mia Korpiolan julkaisuluettelossa on tällä hetkellä 103 nimekettä, joista mo-
nografioita on kaksi ja toimitettuja teoksia viisi. Referee-menettelyn läpikäy-
neitä artikkelinimikkeitä on 31, joista suomenkielisiä on 7.

Mia Korpiola johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa, liikennevälineiden oikeus-
historiaa ja oikeudellista modernisaatiota käsittelevää tutkimushanketta 
Speeding towards the Future: New Vehicles, Modernization and the Law in 
Finland, 1830–1950, jossa on mukana neljä muuta tutkijaa.

Vuonna 2014–2015 Korpiola on mukana Norjan Tiedeakatemian Centre for 
Advanced Studyn (CAS) rahoittamassa tutkimushankkeessa Foundations 
and space of action of Nordic inheritance law: Strategies, relations and his-
torical development c. 1100 – 2020. Tästä syystä hän vietti kolme kuukautta 
Oslossa syksyllä 2014.


