
110  Ac A d emiA S cientiArum FennicA 2 0 16

HElsingin YliopisTon täysinpalvellut 

oikeussosiologian henkilökohtainen yli-

määräinen professori, valtiotieteen tohto-

ri Paavo Artturi Uusitalo kuoli 76-vuotiaa-

na Helsingissä 2.4.2016. Hän oli syntynyt 

Oulussa 12.7.1939. 

Tultuaan Oulun lyseosta ylioppilaaksi 

Paavo Uusitalo opiskeli Turun yliopistossa 

ja valmistui sieltä filosofian kandidaatiksi 

vuonna 1963. Tämän jälkeen hän siirtyi 

Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen 

assistentiksi ja toimi tehtävässä vuosina 

1963–1968. Uusitalo valmistui Helsingin 

yliopistossa valtiotieteen lisensiaatiksi 

vuonna 1967 ja väitteli seuraavana vuon-

na tutkimuksellaan Vankila ja työsiirtola 

rangaistuksena saaden valtiotieteen tohto-

rin arvon 1970.

Uusitalon akateeminen ura jatkui Hel-

singin yliopiston sosiologian vt. apulais-

professorina 1969–1971, valtion yhteis-

kuntatieteellisen toimikunnan nuorempa-

na tutkijana 1972–1973 ja Nordiska Insti-Nordiska Insti-

tutet för Samhällsplanering -laitoksen 

(Tukholmassa) tutkimusassistenttina 

1972–1975. Tampereen yliopiston sosiolo-

gian professorina Uusitalo työskenteli 

1975–1978. Helsingin yliopiston oikeus-

tieteellisen tiedekunnan oikeussosiologi-

an apulaisprofessoriksi hänet nimitettiin 

vuonna 1978 ja aineen henkilökohtaiseksi 

ylimääräiseksi professoriksi 1984. Viimek-

si mainitusta tehtävästä Uusitalo jäi van-

huuseläkkeelle 2004. Sen jälkeen hän 

työskenteli vuoteen 2008 asti sosiologian 

professorina Nikolaus Kopernikus -yli-

opistossa Toruńissa Puolassa. 

Kaikkiaan Paavo Uusitalo suuntautui 

hyvin kansainvälisesti akateemisessa toi-

minnassaan: hän oli Tukholman tutkimus-

kauden ja Toruńin professorikauden lisäk-

si Asla Fulbright -tutkijastipendiaattina 

Wisconsin-Madisonin yliopistossa Yhdys-

valloissa 1968–1969 ja Kalifornian Berke-

ley-yliopistossa vuonna 1969, vierailevana 

professorina Tukholmassa 1981 sekä tut-

kimusjohtajana ja vierailevana tutkijana 

Oikeussosiologian kansainvälisessä insti-

tuutissa Oñatissa Espanjassa 1991–1993.

Uusitalo toimi Pohjoismaisen kesäaka-

temian Helsingin paikallisosaston halli-

tuksen jäsenenä 1966–1970, Yhteiskunta-

suunnitteluseuran puheenjohtajana 1970–

1972, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen 

yhdistyksen puheenjohtajana 1980–1981, 

Pohjoismaisen sosiologiyhdistyksen pu-

heenjohtajana 1987–1988 ja Pohjois-Poh-

jalaisen osakunnan inspehtorina 1997–

2002. Suomalaisen Tiedeakatemian jäse-

neksi hänet valittiin vuonna 1992. 

Paavo 

Uusitalo
* 12.7.1939 † 2.4.2016
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Paavo Uusitalon tutkimustyö kohdistui 

erityisesti oikeussosiologiaan, kriminolo-

giaan, yhteiskuntasuunnitteluun, liikenne-

turvallisuuteen sekä talouden, yhteiskun-

nallisten laitosten ja rakenteiden sosiolo-

giaan ja yliopistohallintoon. 

Uusitalon mainittu kriminologinen väi-

töskirja oli luomassa perustaa Suomen kri-

minaalipoliittisen ajattelun suurelle muu-

tokselle. Siinä rikoslainsäädännön koko-

naisuudistukseen johtaneessa murrokses-

sa alan tutkimuksella ja tutkijoilla oli tär-

keä merkitys. Väitöskirjan tulosten mu-

kaan työsiirtoloiden käyttöönotolla ei ollut 

rikollisuuden ehkäisytavoitteen kannalta 

päästy parempaan tuloksekseen kuin jos 

rangaistusten täytäntöönpanoon olisi käy-

tetty yksinomaan vankiloita. Työsiirtoloi-

den käyttöönotolla oli kuitenkin vähennet-

ty vapausrangaistusten käytöstä aiheutu-

via haittavaikutuksia eli tuomittujen kärsi-

myksiä ja valtion vankeinhoitokustannuk-

sia. Näitä tutkimustuloksia hyödynnettiin 

rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän 

uudistamisessa 1970-luvulta lähtien.

Teoksellaan Suunnittelun tavoitteet ja 

keinot (1974; ruots. Samhällsplaneringens 

mål och medel, 1976) Paavo Uusitalo osal-

listui yhteiskunta- ja kaupunkisuunnitte-

lusta käytyyn aikalaiskeskusteluun. Sen 

keskeiset tutkimuskysymykset koskivat 

yhteiskuntasuunnittelun tavoitteita, yh-

teiskunnan tilamittareiden kehittämistä, 

kustannus-hyötyanalyyttisia vertailume-

netelmiä sekä tavoitteiden ja keinojen vä-

lisiä suhteita. Uusitalon kirjan ideoilla oli 

välitöntä vaikutusta maamme kriminaali-

politiikan tavoitteiden ja keinojen uudel-

leen arviointiin. 

Uusitalo sovelsi tavoite–keino-analyy-

sia muun muassa hänelle läheisen asian, 

liikenneturvallisuustyön suunnitteluun. 

Myöhemmin Uusitalo arvosteli tutkimus-

tulostensa perusteella tasavallan presi-

denttien Urho Kekkonen ja Mauno Koivis-

ton uudenvuodenpuheita, joissa oli vaa-

dittu tiukempia toimia rattijuoppoja vas-

taan, hänestä olennaisempaa olisi ollut 

kiinnittää huomiota liikennenopeuksien 

alentamiseen ja liikenneturvallisuutta pa-

rantaviin rakenteellisiin keinoihin.

Monografian Työttömyys, laki ja talous 

(1984) Paavo Uusitalo kirjoitti yhdessä 

Jaakko Uotilan kanssa. Siinä tekijät pohti-

vat muun muassa osittaista toimeentulon 

eriyttämistä työstä – nykytermein perus-

tulon käyttöönottoa – ja työpaikkoja syn-

nyttävää yritysverojärjestelmää. Jälkim-

mäisen aihepiirin tutkimusta Uusitalo jat-

koi Anneli Levo-Kivirikon kanssa laaditus-

sa teoksessa Työllistävä verotus: työlli-

syys, yritysverotus ja sosiaaliturvan rahoi-

tus (1999). 

Paavo Uusitalo oli oikeussosiologian 

professorina uranuurtaja alallaan Suomes-

sa. Oppiaineen ja apulaisprofessuurin pe-

rustaminen oikeustieteelliseen tiedekun-

taan 1970-luvun puolivälissä selittyi pyr-

kimyksestä vahvistaa tiedekunnan ope-

tuksessa oikeuden ja yhteiskunnan vuoro-

vaikutusta valaisevaa ainesta ja sen myö-

tä yhteiskuntatieteellisten opintojen 

osuutta. Tiedekunnassa ei pystytty turvaa-

maan aineen professorin tehtävän pysy-

vyyttä Uusitalon eläkkeelle jäännin jäl-

keen. Kriminologian ja oikeuspolitiikan 

asema on kuitenkin vuodesta 2015 vahvis-

tunut valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 

kun nämä aineet käsittävä laitos siirrettiin 

sinne oikeusministeriön alaisuudesta. 

Ulkomaiselle lukijakunnalle kirjoitta-

massaan artikkelissa Sociology of Law in 

Finland (1990) Paavo Uusitalo katsoi suo-

malaisen oikeussosiologian juurten ole-

van osaksi sosiaalitieteissä ja osaksi hu-

manistisissa tieteissä. Kriittinen sosiolo-
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ginen tutkimus muun muassa epäoikeu-

denmukaisesta tai ihmisiä kontrolloivas-

ta lainsäädännöstä ja sen toimeenpanos-

ta kasvoi merkittäväksi 1960-luvulta al-

kaen. Pohjoismaisen kriminologisen yh-

teistyöneuvoston perustamisen (1962) 

edistämä ja muu pohjoismainen tutkija-

verkosto olivat oikeussosiologian esiin-

nousussa tärkeitä.. Oikeussosiologian tu-

li Uusitalon mukaan olla sidoksissa yleis-

sosiologiseen teorianmuodostukseen ja 

metodologiaan. 

Oikeussosiologian oppimateriaalia si-

sältävässä teoksessa Yhteiskunnallisesta 

sääntelystä (1982) Uusitalo piti sosiologi-

sen tutkimuksen hedelmällisyyden tär-

keimpänä arviointiperusteena sen arki-

ajattelua parempaa kykyä hahmottaa kie-

len avulla yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 

tuoda siten esiin yhteiskunnan rakentees-

sa piileviä uusia toimintaedellytyksiä. 

Paavo Uusitalo esiintyi 1990- ja 2000-lu-

vulla aktiivisena yliopistoautonomian vaa-

lijana sekä yliopistojen itsehallintoa ja nii-

den kollegiaalista johtamista heikentävien 

lainmuutosten voimakkaana arvostelijana. 

Tuolta ajalta on hänen yhdessä Jukka Lip-

posen kanssa toimittamansa teos Yliopisto 

ja valtiovalta (1995). Uusitalo korosti 

muun muassa, että yliopisto on moraali-

nen yhteisö ja vallankäytön perusteluvel-

voitetta ylläpitävä laitos ja sen perusta on 

avoin keskustelu. 

Paavo Uusitalo toimi itse esimerkilli-

sesti tuon yliopistoyhteisön ominaispiir-

teen mukaisesti. Hän oli tutkimustyönsä 

ohessa aktiivinen yhteiskunnallinen kes-

kustelija ja edistyksellisten kannanottojen 

esittäjä elämänsä loppuun asti. 

Tämän kirjoittaja tutustui Paavo Uusi-

taloon Pohjoismaisen kesäakatemian toi-

minnassa. Olin hänen oppilaansa, kun ri-

kosoikeuden nuorena tutkijana täydensin 

opintojani kriminologiassa ja suoritin val-

tiotieteen kandidaatin tutkinnon sosiolo-

gia pääaineena. Oikeustieteellisessä tiede-

kunnassa meistä tuli 25 vuoden ajaksi 

professorikollegoita. Hyvässä yhteistyös-

sämme oli vain kerran siitä johtunut pieni 

särö, että olin 1990-luvun puolivälissä esi-

miehenä yhdistämässä kahta pientä laitos-

ta (rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeu-

den yleistieteiden), mitä Uusitalo organi-

saatiotutkimukseen tukeutuen vastusti. 

Sittemmin laitosjaosta tiedekunnassa luo-

vuttiin kokonaan. 

Paavo Uusitalon harrastuksia olivat 

purjehdus, veneen rakennus ja erilaiset 

kuvataiteen kokeilut. Hän oli ystävänä ja 

keskustelukumppanina innostava, toista 

kunnioittava ja huumorintajuinen. Puhuja-

na Paavo osasi hurmata yleisönsä.

Raimo Lahti




