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Esko Hoppu
* 15.1.1935 † 13.7.2016

HElsingin YliopisTon vakuutus- ja vahin-

gonkorvausoikeuden emeritusprofessori 

Esko Hoppu syntyi 15.1.1935 ja kuoli pit-

kän sairauden jälkeen 13.7.2016 Helsingis-

sä. Hän oli Suomalaisen Tiedeakatemian jä-

sen vuodesta 1991.

Hoppu valmistui Helsingin yliopistosta 

lainopin kandidaatiksi vuonna 1959 ja laki-

tieteen lisensiaatiksi vuonna 1961. Hänen 

merioikeutta käsitellyt väitöskirjansa Rah-

dinottajan tavaravastuusta ilmestyi vuon-

na 1966. Hänet nimitettiin lahjoitusvaroil-

la perustettuun Helsingin yliopiston va-

kuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pro-

fessorin virkaan tehtävän ensimmäisenä 

haltijana vuonna 1973. Tässä virassa hän 

palveli vuonna 1998 tapahtuneeseen eläk-

keelle jäämiseen saakka.

Esko Hoppu julkaisi lukuisia erillisteok-

sia useilta yksityisoikeuden lohkoilta. Me-

rioikeudellisen tutkimuksen ohella hän kä-

sitteli julkaisuissaan kuljetusoikeutta myös 

muiden kuljetusmuotojen kannalta. Lisäk-

si hän julkaisi 1970-luvulla teoksia tuolloin 

ajankohtaisista rakennusurakan erityisky-

symyksistä, joita olivat urakan alistami-

nen, sivu- ja alaurakat sekä kustannusta-

son nousun vaikutus urakkasopimukseen.

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeu-

den professuurin myötä Hoppu kirjoitti 

myös useita teoksia vakuutusoikeudesta. 

Hänen julkaisunsa koskivat oikeusturva-

vakuutusta, monivakuutusta ja kuljetus-

ten vakuutuskysymyksiä. Lisäksi hän laa-

ti vakuutussopimusoikeuden kokonais-

esityksen. Ennen hänen julkaisutoimin-

taansa vakuutussopimusoikeus oli Suo-

messa jäänyt vuosikymmeniksi ilman 

merkittävää yliopistollista tutkimusta. 

Hänen julkaisunsa ovat edelleen suoma-

laisen vakuutusoikeuden tärkeitä perus-

teoksia.

Hopun monipuolisuudesta kertoo 

myös se, että hän oli toisena kirjoittajana 

lääkärin taitovirhettä ja vahingonkorva-

usvastuuta käsitellessä teoksessa, joka il-

mestyi 1980-luvun alussa selvästi ennen 

nykyistä potilasvahinkolakia ja lääkintä-

oikeudellisen keskustelun aktivoitumista. 

Mainita voidaan myös useiden vuosikym-

menien ajan käytetty ja säännöllisesti uu-

distettu perusoppikirja Kauppa- ja varal-

lisuusoikeuden pääpiirteet.

Opettajana Esko Hoppu tunnettiin kor-

rektina herrasmiehenä, joka luennoi rau-

halliseen tahtiin käyttäen virheetöntä 

kieltä ilman turhia sidesanoja. Eräs kolle-

ga luonnehti hänen luentojaan sanomal-

la, että pilkut ja pisteet lisäämällä olisi 

syntynyt painovalmista tekstiä. 
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Tieteelliset ja ammatilliset luottamus-

tehtävät olivat näkyvä osa Hopun toimintaa 

koko hänen uransa ajan. Hän toimi muun 

muassa Helsingin yliopistossa oikeustie-

teellisen tiedekunnan varadekaanina ja 

kanslerinsihteerinä sekä Yliopiston aptee-

kin hallituksen puheenjohtajana. Suomalai-

sessa Lakimiesyhdistyksessä hän toimi ra-

hastonhoitajana, hallituksen jäsenenä ja 

varapuheenjohtajana ja lopulta puheenjoh-

tajana. Tieteellisten luottamustehtävien 

ohella hän ehti vaikuttaa myös Suomen La-

kimiesliiton hallituksen jäsenenä ja Suo-

men Asianajajaliiton asiamiehenä. Oikeus-

tieteellisen alan kustannustoiminnassa hä-

nellä oli lukuisia luottamustehtäviä, kuten 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kirjasar-

jatoimikunnan puheenjohtajuus ja Suomen 

Laki I -teoksen toimituskunnan jäsenyys.

Yliopiston ulkopuolella Esko Hoppu 

tunnettiin etenkin riidanratkaisijana. Hän 

toimi pitkään merivahingonlaskijana ja lu-

kuisissa vakuutusalan riidanratkaisulauta-

kunnissa. Elinkeinoelämän riidanratkai-

suun hän osallistui toimimalla välimiehenä 

yli sadassa asiassa.

Hopun henkilökohtaisessa elämässä 

etualalla olivat vaimo ja kolme lasta, jotka 

ovat kaikki seuranneet isäänsä juristinu-

ralle. Hän nautti saaristolaiselämästä ke-

säasunnollaan Porkkalassa ja harrasti 

muun muassa purjehdusta, matkailua ja 

vaellusta.

Viimeisinä vuosinaan Esko Hoppu val-

misteli muistelemiaan. Hän ehti sairaudes-

taan huolimatta saamaan aikaan käsikirjoi-

tuksen, joka on tarkoitus julkaista postuu-

misti. Käsikirjoituksesta välittyvät ne Esko 

Hopun henkilökohtaiset ominaisuudet, jot-

ka olivat hänen saavutustensa ja hänen 

nauttimansa luottamuksen taustalla – ahke-

ruus, järjestelmällisyys ja rehellisyys. 

Mika Hemmo




