Toimintakertomus 2018
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
1. Yleistä
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten
ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa
ja päätöksenteossa. Yhdistys kartoittaa oikeustieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden yhteyksiä sekä
edistää niiden välistä keskustelua. Tarkoitusta toteutetaan muun muassa järjestämällä
keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja, antamalla lausuntoja ja kannanottoja, sekä
julkaisemalla Oikeus-lehteä. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 48. toimintavuosi.

2. Yhdistyksen toimielimet
2.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2018 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja HTM, MSc. Maija Helminen (2012-),
varapuheenjohtaja OTM Anna Hurmerinta-Haanpää (2013-), sihteeri VTM Helena Huhta (2015-),
taloudenhoitaja VTM Petri Danielsson (2011-), jäsenvastaava OTM Noora Lähteenmäki (2017-), ja
jäsenet VTT Elsa Saarikkomäki (2011-), HTM Laura Rinne (ent. Lyytinen) (2017-), VTM Noora
Alasuutari (2018-), VTM Anni Lietonen, VTM Miialiila Virtanen sekä varajäsenet OTT Timo
Korander (2001-2006 ja 2009-), VTT Riikka Kotanen (2013-) ja VTT Elina Pekkarinen (2010-2014,
2018-).
OYY:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa, ja hallituksen kokouksiin osallistui
keskimäärin 57 prosenttia sen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksestä taloudellisesti
riippumattomia. Hallitukselle ei maksettu palkkioita. Kokouspaikkakunnan (Helsingin) ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille korvattiin hallituksen kokouksiin matkustamisesta aiheutuneet
kustannukset. Hallitus ei asettanut valiokuntia. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa koko hallitus.

2.2 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat VTM Elina Ruuskanen ja varatoiminnantarkastajana
OTM Teija Hautera. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkkioita.
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3. Jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistykseen liittyi vuonna 2018 5 uutta jäsentä ja 14 jäsentä erosi. Vuoden 2018 lopussa OYY:ssä
oli 233 jäsentä. Jäsenmaksu oli 38,00 euroa niiltä jäseniltä, jotka tilaavat Oikeus-lehden (päätoimisilta
opiskelijoilta ja työttömiltä 23,00 euroa) ja 12,00 euroa muilta jäseniltä. Vähävaraiset jäsenet voivat
anoa jäsenmaksun alentamista yhdistyksen hallitukselta. Vuoden 2018 joulukuussa OYY:n jäsenistä
Oikeus-lehteä tilasi 98 kappaletta.

4. Talous
Yhdistyksen tulos vuonna 2018 oli 85,16 euroa ylijäämäinen. Kokonaisuutena taloudellinen tilanne
oli vakaa. Yhdistyksen tulot koostuivat kokonaan jäsenmaksuista. Vuonna 2018 Oikeus-lehteä
tilaavia jäseniä oli 98, joka on 14 vähemmän kuin vuonna 2017. Lehden tilaus perutaan jäseniltä,
jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan ainakaan kahteen vuoteen. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä yhdistyksessä vastaavat hallitus ja taloudenhoitaja. Yhdistyksellä ei
ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Taloudellisen raportoinnin valvonta painottuu
toiminnantarkastukseen. Yhdistyksen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat
vapaaehtoistyövoiman saatavuuteen liittyvä operatiivinen henkilöriski ja jäsenmaksuihin liittyvä
luottoriski. Yhdistyksen toiminta riippuu voimakkaasti erityisesti hallituksen jäsenten
vapaaehtoisesta työpanoksesta. Luottoriski syntyy siitä, että yhdistyksen on tilitettävä Oikeus-lehden
kustannukset Demlalle riippumatta jäsenmaksujen perinnän onnistumisesta. Jäsenmaksujen perintää
on tehostettu tuloksellisesti toimintavuoden aikana.

5. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee yhdessä Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n kanssa Oikeus-nimistä tieteellistä
aikakauslehteä. Oikeus-lehti sijoittuu julkaisufoorumin tieteellisten julkaisujen luokittelussa tasolle
2. Tieteellisen painotuksensa lisäksi lehti seuraa aikaansa ja pyrkii tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin.
Oikeudellista elämää -palstalla arvioidaan kriittisesti oikeudellisen maailman tapahtumia ja
lieveilmiöitä. Oikeus-lehti on Edilexissä kaikkien OYY:n ja Demlan lehden tilaavien jäsenten sekä
erityisen Oikeus-lehden verkkotilauksen tehneiden Edilex-käyttäjien käytössä heti sen ilmestyttyä.
Muut Edilex-palvelun käyttäjät pääsevät lukemaan 18 kk vanhempia numeroita. Lehdestä ilmestyi
vuonna 2018 yhteensä 4 numeroa. Yhdistyksen edustajina lehden toimitusneuvostossa toimivat Anne
Alvesalo-Kuusi, Aarne Kinnunen ja Kaius Tuori. OYY:n edustajana Oikeus-lehden toimituskunnassa
toimivat toimintavuoden aikana Riikka Kotanen ja Elsa Saarikkomäki. Lehden päätoimittajina
toimivat Ida Koivisto ja Pauli Rautiainen (2019 alkaen Liisa Lähteenmäki ja Jaakko Salminen).

6. Tapahtumat
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina
20.3.2018 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki), salissa 405 klo 18.00–18.15. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätöspaperit, myönnettiin
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vastuuvapaus ja käytiin läpi toimintakertomus. Lisäksi valittiin uusi hallitus, toiminnantarkastajat ja
määrättiin jäsenmaksut. Puheenjohtajana toimi VTT Elina Pekkarinen.
Keskustelutilaisuuksia järjestettiin toimintavuoden aikana kaksi. Ensimmäinen tilaisuus ”Tulisiko
huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua?” järjestettiin Tieteiden talolla 30.5.2018 klo 17.15 –
19.00 salissa 505. Alustajina tilaisuudessa olivat tutkimusprofessori, VTT Pekka Hakkarainen ja
kehittämispäällikkö, VTT Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta, jotka olivat laatineet
aiheesta blogikirjoituksen. Keskustelutilaisuus käsitteli nykyisen huumausainepolitiikan ongelmia ja
sitä, tulisiko huumeiden käyttöön puuttua rikosoikeuden vai sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin.
Nykyisen huumausainepolitiikan vaihtoehtoina keskusteltiin muun muassa laillistamisesta,
dekriminalisoinnista ja depenalisaatiosta. Keskustelutilaisuus keräsi laajaa kiinnostusta ja paikalla oli
noin 60 henkilöä. Osallistujia oli muun muassa Kannabisyhdistyksestä, A-klinikkasäätiöstä,
Sininauhaliitosta, Humaania päihdepolitiikkaa yhdistyksestä, Lääkekannabiksen käyttäjien
yhdistyksestä, THL:stä ja yliopistoista. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Timo Korander.
Yhdistyksen toinen keskustelutilaisuus ”Etnisten vähemmistöjen kokemuksia poliisista ja yksityisestä
turvallisuusalasta – pysäytysten merkitys arjessa” järjestettiin 12.12.2018 klo 17.15 alkaen Tieteiden
talolla salissa 404. Tilaisuus pureutui etniseen profilointiin ja etnisten vähemmistöjen
viranomaiskohtaamisiin. Keskustelutilaisuuden alustajina toimivat Elsa Saarikkomäki sekä Suvi
Keskinen ja Markus Himanen. Elsa Saarikkomäki kertoi pohjoismaisen hankkeen tuloksista
maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksista poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta. Suvi
Keskinen ja Markus Himanen puolestaan kertoivat Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset
ja käytännöt -hankkeen tuloksista. Tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että etnisiin
vähemmistöihin kuuluvat kokevat usein etniseen taustaan liittyvää kontrollointia sekä poliisin että
etenkin vartijoiden taholta. Nämä kokemukset koetaan usein leimaavina ja niillä voidaan vahvistaa
käsitystä siitä, että pysäytyksen kohteeksi joutunut henkilö ei kuulu tähän yhteiskuntaan.
Keskustelutilaisuuden yhteisessä keskustelussa esiin nousi muun muassa kysymys vartijoiden ja
poliisien
koulutuksen
lisäämisestä
etnisten
vähemmistöjen
kohtaamiseen
liittyen.
Keskustelutilaisuuden puheenjohtajana toimi Anna Hurmerinta-Haanpää, ja tilaisuuteen osallistui 12
henkilöä. Tilaisuuden jälkeen vietettiin yhdistyksen pikkujouluja, joihin yhdistys oli tilannut pientä
purtavaa ja juotavaa.
7. Muu toiminta
OYY ehdotti yhdessä muiden oikeustieteellisten seurojen kanssa professori Panu Minkkistä Suomen
Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 2019-2020
keväällä 2018. Hallituksen jäsen Rinne valmisteli ehdotuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Valitettavasti Minkkinen ei tullut valituksi toimikuntaan.
OYY ehdotti Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitukseen professori Pia Letto-Vanamoa
ja hänen varajäsenekseen professori Niklas Bruunia vuosiksi 2019-2021. Molemmat tulivat valituksi
hallitukseen. TSV:n syyskokouksessa OYY:tä edusti hallituksen jäsen Miialiila Virtanen.
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OYY perusti tiedottamista varten Twitter-tilin: https://twitter.com/oyy_ry?lang=en Twitter-tiliä ja
yhdistyksen Facebook-tiedotusta on hoitanut toimikaudella hallituksen jäsen Noora Alasuutari. Myös
yhdistyksen nettisivuilla (oyy-ry.fi) on tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista. Petri Danielsson on
huolehtinut sivujen uudistuksista ja ylläpidosta.
Yhdistys otti myös käyttöön Yhdistysavain jäsenrekisteri-palvelun, joka täyttää vuoden aikana
voimaan tulleet EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Lisäksi yhdistys otti käyttöön Google Suitepalvelun hallituksen asiakirjojen säilytystä varten. Google Suitea pidettiin aiemmin käytettyä ilmaista
Dropbox-palvelua tietoturvallisempana vaihtoehtona.
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