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Pirkko-Liisa 
Haarmann

* 3.2.1938 † 31.5.2021

Oikeusneuvos Pirkko-Liisa Haarmann 
(os. Autio, ent. Aro) kuoli 31.5.2021 vapaa-
ajan asunnollaan Lappeenrannassa pitkäai-
kaiseen sairauteen. Hän oli syntynyt Hel-
singissä 3.2.1938.

Pirkko-Liisa Haarmann varttui ja kävi 
koulunsa Lapualla. Hänessä oli eteläpohja-
laisia luonteenpiirteitä, mutta pohjalaista 
murretta hän ei Helsinkiin siirryttyään 
käyttänyt. Naapurikunnasta Kauhavalta 
kotoisin olevan juristin ja kulttuurihenki-
lön Jukka Kemppisen sanoin Haarmann 
oli monesta tunnetun Lapuan yhteiskou-
lun ilo ja ylpeys ja lisäksi sukua vaikka 
kenelle. 

Haarmann kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 
1957 ja ryhtyi opiskelemaan oikeustiedettä 
Helsingin yliopiston lainopillisessa tiede-
kunnassa. Tätä alaa oli hänelle suositeltu 
perhepiirissä, koska hän oli ”niin rauhalli-
nen ja harkitsevainen”. Näitä ominaisuksia 
hänessä olikin, ja lakimiehen ammatti sopi 
hänelle erinomaisesti.  

Haarmann valmistui juristiksi vuonna 
1961, ja toimittuaan pari vuotta Helsingin 
maistraatissa hän siirtyi yliopistolle siviili-
oikeuden assistentiksi. Vuonna 1971 val-
mistunut väitöskirja Säätiön tarkoituksesta 
ja sen toteuttamisen takeista oli Suomessa 
ensimmäinen laaja tutkimus säätiöoikeu-

desta. Väitöskirja oli hyvin systematisoitu 
ja säätiötodellisuuteen ankkuroitunut. 
Siksi se on yhä validi, vaikka lainsäädäntö 
on muuttunut. Jo ennen väittelemistään 
Haarmann oli julkaissut monografian Sää-
tiön lakkauttamisen edellytykset. 

Säätiöoikeudellisessa tutkimuksessa 
Haarmann seurasi opettajansa ja mento-
rinsa professori Matti Ylöstalon ohjetta: 
“Ottakaa asiasta selvää ja kertokaa siitä 
muille”. Näin hän toimi myöhemminkin 
siirtyessään rohkeasti vähän tutkittujen 
oikeuskysymysten pariin. Haarmann oli 
vasta toinen oikeustieteestä Suomessa väi-
tellyt nainen. Ensimmäinen oli Inkeri Ant-
tila. Haarmann oli myös oikeustieteen pro-
fessorina järjestyksessä toinen nainen – täs-
säkin Anttilan jälkeen.  

Väittelemisensä aikoihin Haarmann 
jatkoi siviilioikeudellisia tutkimuksia siir-
tyen sopimusoikeuden puolelle. Hänet 
nimitettiin Helsingin yliopiston siviilioi-
keuden apulaisprofessoriksi vuonna 1973. 
Tutkimuksen painopiste oli kuitenkin jo 
siirtynyt kauppaoikeuteen. Monografioita 
alkoi tulla nopeassa tahdissa: Ennakko-
käyttöoikeus patentinhaltijan yksinoikeu-
den rajoituksena (1972), Sattumanvaraiset 
edut elinkeinotoiminnassa (1975) ja Kas-
vinjalostajan oikeudellisesta asemasta – 
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kehityskulkuja ja nykynäkymiä (1977). 
Häntä kiinnostivat tutkimustoiminnassa 
yhä enemmän immateriaalioikeudelliset 
kysymykset – mallioikeus, tavaramerkit ja 
ennen kaikkea tekijänoikeudet.      

Haarmannista tuli vuonna 1978 kaup-
paoikeuden professori. Tätä tehtävää hän 
oli hoitanut sijaisena usean vuoden. Suo-
malaisen Tiedeakatemian jäseneksi hän 
tuli vuonna 1982. Yliopistolla Haarmann 
tunnettiin taitavana opettajana. Hän oli 
pitkään henkilökunnasta huolta pitävä 
yksityisoikeuden laitoksen esimies.  Uudet 
haasteet olivat kuitenkin edessä. 

Korkeimman oikeuden presidentti 
Curt Olsson, entinen Handelshögskolanin 
kauppaoikeuden professori, arvosti Haar-
mannin osaamista. Vaikuttipa tämä asiaan 
tai ei, Haarmann hakeutui tuomarin uralle 
korkeimpaan oikeuteen. Hän oli vuosina 
1980–1981 ylimääräinen oikeusneuvos. 
Vuonna 1983 seurasi nimitys vakituiseksi 
oikeusneuvokseksi eli korkeimman oikeu-
den tuomariksi. Tässä tehtävässä, johon yli-
opistolta hyvin harvoin siirrytään, hän oli 
eläkkeelle jäämiseensä vuoteen 2001.

Haarmann sopeutui hyvin myös tuo-
mariksi. Hän ei halunnut briljeerata istun-
noissa siviili- ja kauppaoikeuden professo-
ritason tietämyksellään, vaan paneutui jut-
tujen yksityiskohtiin siinä missä muutkin. 
Hän sanoi toisinaan entisille kollegoilleen, 
että mitä enemmän jutun aihepiiristä tie-
tää, sitä enemmän miettii, mikä on ratkaisu 
ja miten se perustellaan. Hän äänesti 
tupakkaoikeudenkäynnissä tupakkayhtiöi-
den vahingonkorvausvastuun puolesta, 
koska ”markkinointilausumissa oli usein 
vähätelty tupakan haitallisia vaikutuksia 
puhumattakaan siitä, että niissä olisi ker-
rottu tupakointiin liittyvistä riskeistä”.

 Haarmannin tutkijanura jatkui tuo-
marinakin. Immateriaalioikeuden oppi-

kirjan ensimmäinen painos ilmestyi 
vuonna 1989, ja teos Tekijänoikeus, lähi-
oikeus ja oikeus valokuvaan vuonna 1992. 
Haarmannille oli luonteenomaista ytime-
käs tyyli, jossa hän onnistui selkeästi tuo-
maan esiin voimassa olevan oikeuden 
sisällön. Tarkasteluissaan hän mielsi lain 
takana olevat teoreettiset ajatuksenkulut 
ja käytännön ongelmat samalla, kun hän 
onnistui pelkistämään oikeuskäytännön 
usein monimutkaiset ydinajatukset ja 
ohjaukset. Teoksesta Immateriaalioikeus 
on otettu useita painoksia, mikä kertoo 
teoksen suosiosta oppikirjana ja merki-
tyksestä käytännön oikeuselämässä. Pro-
fessorina ja myöhemminkin väitöskirjojen 
ohjaajana, vastaväittäjänä ja esitarkasta-
jana Haarmann oli hyvin tarkka ja huolel-
linen, ankarakin positiivisessa mielessä 
mutta myös kannustava.  

Immateriaalioikeus-teoksen viidennen 
painoksen esipuheessa Haarmann kirjoitti 
hänen tutkijankuvalleen tyypillisellä 
tavalla seuraavaa: ”Olemme tottuneet 
puhumaan teknologianeutraalista tekijän-
oikeudesta, mutta tämä luonnehdinta ei 
taidakaan pitää paikkaansa. Kun koko 
säännöstö on luotu toisenlaista ympäristöä 
varten, käsitteitä joudutaan määrittele-
mään tai ainakin venyttämään yli aikai-
sempien rajojensa, jotta päästäisiin toimi-
vuuteen.”    

Ehtivänä ja positiivisena ihmisenä 
Haarmann oli monessa mukana. Hän oli 
puheenjohtaja tuotevastuukomiteassa 
(1976–1978) ja asunto-osakeyhtiölakitoi-
mikunnassa (1980), varapuheenjohtaja 
tekijänoikeuskomiteassa (1985–1991) ja 
jäsen säätiölaitoskomiteassa (1972–1975). 
Viimeksi mainitussa komiteassa hänen eri-
ävä mielipiteensä vaikutti merkittävästi 
epärealistisen hankkeen kariutumiseen. 
Hän johti puhetta muun muassa Keskus-
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kauppakamarin liiketapalautakunnassa ja 
tekijänoikeusneuvostossa.

Suomen Lakimiesliitossa Haarmann oli 
pitkään hallituksen jäsen ja lopulta sen 
varapuheenjohtaja. Hän sai vuonna 1993 
Lakimiesliiton arvostetun K.J. Ståhlberg 
-mitalin. Suomalaisen Lakimiesyhdistyk-
sen aikakauskirjan Lakimies paneutuvana 
päätoimittajana Haarmann oli vuosina 
1984–1990. Hän oli Lakimiesyhdistyksen 
kunniajäsen. Haarmannilla oli tieteellisiä 
kontakteja erityisesti Saksaan ja Pohjois-
maihin. Hän oli pitkään Pohjoismaisten 

lakimieskokousten Suomen paikallisyhdis-
tyksen hallituksen jäsen.

 Vahvasta huumorintajustaan tunnettu 
Pirkko-Liisa Haarmann oli kiinnostunut 
ruoanlaitosta ja tutki keittokirjoja. Ystävi-
ensä kanssa hän oli usein nähty vieras 
muun muassa Savonlinnan oopperajuh-
lilla. Hän kävi mielellään myös teatterissa. 
Elokuvista hän piti laajalti eikä vierasta-
nut James Bondiakaan. Puolisonsa kieli-
tieteilijä, professori Harald Haarmannin 
kanssa hän kiersi maailmaa Antarktista 
myöten. 

Heikki Halila, Rainer Oesch 




