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Toimintasuunnitelma 2019 
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys 

 
 
1. Yleistä 
 
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) tarkoituksena on edistää oikeusnormien ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen 
tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa (yhdistyksen säännöt 2 §). Tarkoituksen 
toteuttamiseksi OYY on muun muassa julkaissut Oikeus-lehteä yhdessä Oikeuspoliittinen yhdistys 
Demla ry:n kanssa, järjestänyt säännöllisesti keskustelutilaisuuksia erilaisista oikeus- ja 
yhteiskuntatieteellisistä teemoista ja tutkimuksista ja vaikuttanut suomalaiseen tiedepolitiikkaan 
esimerkiksi ehdottamalla jäseniä Suomen Akatemian ja Tieteellisen seurain valtuuskunnan 
toimielimiin.  
 
2. Tavoitteet vuodelle 2019 
 
OYY:n 50-vuotisjuhlavuoden ja julkaisupalkintoprosessin (2020) valmistelu:  
 
Vuonna 2019 tarkoituksena on jatkaa aikaisempia toimintamuotoja. Yhdistyksen hallituksen 
voimavaroja suunnataan kuitenkin entistä enemmän OYY:n 50-vuotisjuhlavuoden suunnitteluun, joka 
on ajankohtainen vuonna 2020. Vuonna 2020 on suunnitelmissa järjestää seminaari, johon pyydetään 
useampia puhujia ja jonka yhteydessä jaetaan yhdistyksen julkaisupalkinto. Viimeksi julkaisupalkinto 
on jaettu vuonna 2015 ja julkaisupalkintokilpailun järjestäminen oli merkittävä ponnistus yhdistyksen 
hallitukselta. Julkaisupalkinnon ja muun 50-vuotisjuhlaseminaarin ohjelman suunnittelu tulee olemaan 
merkittävä osa vuoden 2019 toimintaa OYY:n hallituksessa. 
 
Tapahtumat:  

• OYY järjestää 1-2 varjoväitöstä/keskustelutilaisuutta sekä keväällä että syksyllä. 
• OYY järjestää lisäksi vuosikokouksen ja pikkujoulut. Molemmat tapahtumat järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. 
 
Talous: 

• Lähestyvä juhlavuosi tulee ottaa myös huomioon yhdistyksen taloudenhoidossa. Menoja 
pyritään karsimaan (esim. pikkujoulutarjoilut) siten, että voidaan kartuttaa yhdistyksen varoja 
50-vuotisjuhlaseminaarin järjestämistä varten. 

• Jäsenmaksujen maksamista valvotaan ja maksamattomista jäsenmaksuista lähetetään 
maksumuistutukset. Tarvittaessa jäsenmaksun maksamattomat jäsenet poistetaan 
jäsenrekisteristä.  

• Juhlavuotta varten selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia. 
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Tiedotus: 
• Hallitus ylläpitää Facebook -sivuja, Twitter-tiliä ja sähköpostilistaa, jolle voi liittyä olematta 

OYY:n jäsen. 
• OYY tiedottaa kaikesta toiminnastaan sähköpostilistan, Facebookin, Twitterin ja Oikeus-

lehden kautta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan eri tiedekuntien sähköpostilistoille sekä muille 
relevanteille verkostoille (esim. oikeustieteelliset tiedekunnat, yhteiskuntatieteelliset 
tiedekunnat, Kriminologilista, Nuorisotutkimusverkosto, Suomalainen Lakimiesyhdistys jne.) 

• Yhdistys pyrkii parantamaan tiedotustaan muun muassa lisäämällä tiedotusta ja näkyvyyttä 
perusopiskelijoiden keskuudessa. 

• Hallitus pohtii keinoja lisätä jäsenistön osallistumista yhdistyksen toimintaan 
 
Hallitustyöskentely: 

• Järjestetään hallituksen kokouksia kuukausittain (paitsi kesäkuukausina) 
• Mahdollistetaan etäosallistuminen hallituksen kokouksiin 
• Vahvistetaan hallituksen sisäisen kommunikaatiotyökalun Slackin käyttöä 
• Jaetaan vastuualueita hallituksen jäsenten kesken heidän kiinnostuksensa ja osaamisensa 

mukaan 


