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Esipuhe
Väitöskirjan kirjoittaminen on prosessi, jota olen monivaiheisuudessaan kuullut
verrattavan ainakin polveilevaan matkantekoon risteyskohtineen sekä vuoristorataan nousuineen, laskuineen ja voimakkaine tunne-elämyksineen. Minun osaltani tuo matka tai vuoristoradan kyyti alkaa olla takanapäin, ja voin allekirjoittaa ainakin sen, että prosessi on todellakin pitänyt sisällään monenlaisia vaiheita,
ylä- ja alamäkiä, onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä. Innostus ja kiinnostus
tutkittavaa aihetta kohtaan on kuitenkin kantanut, eikä tutkimuksen kohteen tai
tutkimuksen kysymyksenasettelun relevanttiutta ole tarvinnut epäillä. Työn turvallisuus ja terveellisyys koskettavat kaikkia työelämässä mukana olevia ja työturvallisuusoikeus tutkimuskohteena on hyvin käytännönläheinen, mutta myös
tutkimuksellisesti monin paikoin kartoittamaton. Samalla, kun tämä on innostanut, on se aiheuttanut tutkimukselle myös haasteita. Kiinnostuin työturvallisuusoikeudellisista kysymyksistä reilu kymmenen vuotta sitten, kun suoritin perustutkinto-opiskelijana kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua
sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston säädösyksikössä. Siitä asti tutkimukselliset intressini ovat vahvasti keskittyneet työnantajan työsuojeluvastuun
laajuus-, rajoittumis- ja kohdentumiskysymyksiin. Näiden kysymysten pohdinta
on johtanut myös tämän tutkimuksen syntymiseen.
Vaikka kirjan kannessa on vain yksi nimi, en olisi saavuttanut prosessin tätä
pistettä yksin, ilman muilta saatua tukea sekä muiden kanssa aiheesta ja aiheen
vierestä käytyjä keskusteluja. Olen syvästi kiitollinen kaikille, jotka ovat prosessin
eri vaiheissa auttaneet, tukeneet ja myötäeläneet sekä näin osaltaan varmistaneet,
että tutkimus lopulta valmistuu. Väitöskirjatyöni ohjaajana on toiminut yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, jonka innostus ja kannustavat kommentit
ovat auttaneet eteenpäin silloinkin, kun oma usko tutkimuksen valmistumiseen
on ollut vakavasti koetuksella. Kiitos Veikko ajattelua selkeyttävistä ja vahvistavista keskusteluista, omistautuneesta ohjauksesta, pyyteettömästä tuesta ja luottamuksen osoituksesta prosessin eri vaiheissa. Minulla on ollut vapaus ja tila edistää
käsikirjoitusta omalla tavallani, omassa tahdissani, mutta samaan aikaan ajoittainen patistelu ja rohkaisu eteenpäin on ollut elinehto sille, että maali on lopulta
saavutettu.
Väitöskirjani esitarkastajiksi lupautuivat työoikeuden professori (emeritus)
Martti Kairinen sekä työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori Jari Murto. Kiitän
teitä molempia tehtävän vastaanottamisesta sekä arvokkaista ja asiantuntevista
kommenteista, jotka kannustivat vielä hiomaan ja jäntevöittämään käsikirjoitusta.
Esitarkastajien kommenttien ja niiden herättämän lisäpohdinnan myötä käsikirV
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joituksesta muotoutui selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus. Jari Murto lupautui ystävällisesti toimimaan myös vastaväittäjänäni.
Väitöskirjani käsikirjoitus on syntynyt työskennellessäni Tampereen yliopiston
johtamisen ja talouden tiedekunnassa yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa. Yritysoikeuden professori Janne Ruohosen kanssa olemme käyneet
noiden vuosien aikana monenlaisia keskusteluja, myös väitöskirjan tekemisestä ja
sen haasteista. Kiitos näistä keskusteluista, rohkaisevista neuvoista ja kannustuksesta eteenpäin. Yritysjuridiikan yliopistonlehtori (emeritus) Risto Väntsiä haluan
kiittää muun muassa jatko-opintoseminaarien yhteydessä esitetyistä terävistä huomioista sekä erilaisista neuvoista, tarinoista ja elämänohjeista, joiden kaikkien
tavoitteena on ollut kannustaa prosessissa eteenpäin. Jannelle ja Ristolle kuuluu
kiitos myös tutkimuksen tekemisen saloihin vihkimisestä aina kandidaattiopinnoista alkaen sekä esikuvina toimimisesta myös opetustehtävien saralla.
Vero-oikeuden yliopistonlehtori Matti Urpilaiselle kuuluu kiitos erityisesti
uurastuksesta käsikirjoituksen loppuvaiheen kommentoinnissa. Kiitos nopeasta ja
tarkasta kommentoinnista sekä kannustavista sanoista. Kiitos myös vero-oikeuden
professori Pekka Nykäselle, joka on lähiesimiehenäni huolehtinut siitä, että väitöskirjan edistäminen on myös työskentelyolosuhteiden puolesta tosiasiassa ollut
mahdollista. Pekan kanssa olen saanut työskennellä myös opetuksen kehittämistehtävissä. Väitöskirjan etenemisen perään ovat aika ajoin kyselleet myös verooikeuden yliopistonlehtori Martti Nieminen, yritysjuridiikan professori (emeritus)
Risto Nuolimaa ja vero-oikeuden professori (emeritus) Seppo Penttilä. Kiinnostuksenne tutkimukseni etenemisestä on otettu kiitollisena vastaan. Myös OTT,
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen ansaitsee kiitoksen, sillä hänen ohjauksessaan ja ansiosta hakeuduin alun perin jatko-opintojen pariin.
Tampereen yliopistoa sekä johtamisen ja talouden tiedekuntaa haluan kiittää
mahdollisuudesta edistää tutkimustani hyvissä ja vakaissa työskentelyolosuhteissa. Yritysjuridiikan yliopisto-opettajan pestin kautta sain erinomaiset edellytykset
väitöskirjaprosessin loppuunsaattamiselle. Samalla olen saanut ilokseni työskennellä myös muun muassa opetustehtävissä. Kiitos yhteistyöstä näissä ja muissa
tehtävissä tiedekunnan työyhteisölle, erityisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan henkilöstölle. Tutkimuksessa hyödynnetyn oikeustapausaineiston keräämisessä suureksi avuksi ovat
olleet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustapauskokoelmaa
hoitanut henkilökunta sekä myöhemmin Tampereen yliopistossa yritysjuridiikan
tutkimusapulaisina toimineet henkilöt. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni
myös heille. Tutkimustani on lisäksi tukenut Tampereen Liikesivistyssäätiö, jolle
kuuluu kiitos väitöskirjan viimeistelyä varten saadusta apurahasta.
Väitöskirjani suostui ystävällisesti kustantamaan Alma Talent ja sisältöpäällikkö Arja Lappeteläistä on kiittäminen tarkkuudella toteutetusta kustannustoimituksesta sekä sen varmistamisesta, että kirja saadaan painokuntoon.
Tutkimuksen tekemiseen ja etenemiseen välittömästi ja suorasti vaikuttavan
tuen ja avun lisäksi olen saanut kannustusta ja rohkaisua valtavasti myös läheisiltä,
VI
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ystäviltä ja sukulaisilta. Vanhempiani Anne ja Kari Ala-Mikkulaa sekä siskoani
Henna Ala-Mikkulaa kiitän läsnäolosta, myötäelämisestä, kannustuksesta ja kiinnostuksesta opinto- ja koulutieni eri vaiheissa, myös tätä tutkimusta laatiessani.
Ennen kaikkea kiitän teitä kuitenkin pyyteettömästä rakkaudestanne. Kiitos myös
aviomiehelleni Rami Mäkiselle tuesta ja kannustuksesta tätä unelmaa tavoitellessani. Kiitos Rami, että olen saanut jakaa myös tämän matkan ylä- ja alamäkineen
kanssasi. Tutkimukseni on omistettu teille, rakas perheeni.
Tampereella syyskuussa 2020
Enni Ala-Mikkula
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