
Toimintakertomus vuodelta 2006

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 antamalla lausuntoja
ja kannanottoja, järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisemalla
Oikeus-lehteä. Vuosi 2006 oli yhdistyksen 36. toimintavuosi.

2. Yhdistyksen toimielimet

2.1 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2006 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja OTT Kaius Tuori (hallituksessa 2004—),
varapuheenjohtaja YTL Timo Korander (2001—), sihteeri VTM Minna Viuhko (2006—),
taloudenhoitaja OTK Ville Hinkkanen (2005—), jäsenvastaava OTT Anne Alvesalo (2006—), muut
jäsenet OTK, VT Helena Karma (2003—), VTT, dos. Timo Kyntäjä (2004—), OTT Kimmo
Nuotio, FT Antu Sorainen (2003—) ja VTT, dos. Päivi Honkatukia (2003—). Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallitukselle ei maksettu palkkioita.

2.2 Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat OTT Martti Majanen ja OTT, ekonomi Kari S. Tikka,
varatilintarkastajina OTL Tanja Mikkonen ja OTT, VT, dos. Heikki Pihlajamäki. Tilintarkastajille
ei maksettu palkkioita.

3. Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 6 uutta jäsentä ja yksi erosi. Vuoden päättyessä jäsenrekisterissä
oli 191 jäsentä. Jäsenmäärä on viime vuosina noussut hieman. Jäsenmaksu oli 33,00 euroa niiltä
jäseniltä, jotka tilaavat Oikeus-lehden (päätoimisilta opiskelijoilta ja työttömiltä 20,00 euroa) ja
10,00 euroa muilta jäseniltä. Lisäksi vuosikokous päätti, että vähävaraiset jäsenet voivat anoa
jäsenmaksun alentamista yhdistyksen hallitukselta.

4. Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vuoden 2006 lopussa hyvä. Yhdistyksen tulot koostuivat
jäsenmaksuista sekä Oikeus-lehden verkkojulkaisuoikeuksien myynnistä.

Lehden tilaavia jäseniä oli kuluvana vuonna 68, ja tilauksista kertynyt summa 1 360 euroa tilitettiin
Demla ry:lle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä yhdistyksessä vastaavat hallitus
ja taloudenhoitaja.

5. Julkaisutoiminta



Yhdistys julkaisee yhdessä Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n kanssa Oikeus-nimistä tieteellistä
aikakauslehteä. Tieteellisen painotuksensa lisäksi lehti seuraa aikaansa ja pyrkii tarttumaan
ajankohtaisiin aiheisiin. Oikeudellista elämää -palstalla arvioidaan kriittisesti oikeudellisen
maailman tapahtumia ja lieveilmiöitä. Lehdestä ilmestyi vuonna 2006 yhteensä 4 numeroa.
Yhdistyksen edustajina lehden toimitusneuvostossa toimivat Helena Karma, Timo Korander ja Antu
Sorainen.

Demlan kanssa valmisteltiin sopimus Oikeus-lehden verkkojulkaisuoikeuden myymisestä Editalle.
Järjestelyn tavoitteena oli, että Oikeus-lehti saataisiin vihdoinkin verkkoon jäsenten ja muiden
tilaajien luettavaksi. Lehti on nyt Edilexissä tuoreeltaan kaikkien OYY:n ja Demlan jäsenten sekä
erityisen Oikeus-lehden verkkotilauksen tehneiden Edilex-käyttäjien käytössä heti sen ilmestyttyä.
Muut Edilex-palvelun käyttäjät pääsevät lukemaan 18 kk vanhempia numeroita.

Verkkojulkaisuoikeuksien tuotot jaettiin Demlan ja OYY:n kesken siten, että saadusta
kertakorvauksesta OYY sai 2000 euroa eli 13 prosenttia. Kustakin lehdestä saatava jatkuva korvaus
menee suoraan leh-den kuluihin.

YY hyväksyi Oikeus-lehden toimitusneuvoston esityksen Oikeus-lehden uusista päätoimittajista.
Päätoimittajiksi valittiin OTT Päivi Paasto ja OTT Elina Pirjatanniemi Turun yliopistosta.

6. Kannanotot

OYY yhtyi Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja The Westermarck Societyn esityksiin Tieteellisten
seurain valtuuskunnalle, että Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen
toimikunnan jäseniksi esitettäisiin professori, OTT, VT Matti Rudankoa (Helsingin
kauppakorkeakoulu, yritysjuridiikka) ja professori, KTT Anne Kovalaista (Turun
kauppakorkeakoulu, taloussosiologia).

7. Tapahtumat

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 28.3.2006 Tieteiden talolla, Helsingissä. Kokouksen
yhteydessä järjestettiin FT Antu Soraisen varjoväitöstilaisuus. Vastaväittäjänä toimi Kevät
Nousiainen.

Yhdistys järjesti yhdessä Globaalin hallinnan huippuyksikön kanssa Oikeus ja antropologia -
seminaarin 10.5.2006 klo 14—20 Tieteiden talolla. Kyseessä oli ensimmäinen tieteidenvälinen
seminaari oikeuden ja antropologian kohtauspinnoista, jossa pohdittiin mitä tekemistä oikeudella on
kulttuurissa tai kulttuurilla oikeudessa. Puhujina olivat Siru Aura (Intialaiset naiset
perheoikeusistuimessa: Oikeus alistetun apuna?), Susanne Dahlgren (Siirtomaavalta ja perheoikeus:
Oikeustapauksia 1900-luvun puolivälin Adenista), Anna Maria Viljanen (Sukulaiset uhreina.
Mielentilatutkimuksessa olleiden suomalaisten ja romanien henkirikosten uhrien vertailua), Jari
Pirjola (Ihmisoikeudet ja kulttuuri), Miia Halme (Impulsseista instituutioiksi: etnografia
ihmisoikeustiedon tuottamisesta Pohjoismaisessa ihmisoikeuskoulussa), Timo Kaartinen (Valtio,
yhteisöelämä ja oikeuden rationaalisuus), Hagen Henrÿ (Comparative law, legal anthropology,
culture. One for all, all for one.), Antu Sorainen (Porno kulttuurissa), Toomas Kotkas (Hart ja
primitiivinen oikeus), Kaius Tuori (Moderni oikeus ja kolonialismi) ja Minna Rückenstein (Lakeja
ja oikeuksia: esimerkkinä suljettu vankila). Kuulijoita oli 55. Yhdistys tarjosi puhujille illallisen
ravintola Kuurnassa. Globaalin hallinnan huippuyksikkö maksoi väliaikatarjoilun.



Syksyllä OYY aloitti uuden toimintamuodon nimellä Ihminen ja oikeus -debatti. Keskustelusarjan
ideana on järjestää julkisia debatteja ajankohtaisista aiheista, jotka liikkuvat oikeuden ja
yhteiskunnan sekä tieteellisen tutkimuksen ja politiikan ongelmakohdissa. Ensimmäinen, seksin
oston kriminalisointia koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin tiistaina 3.10.2006 Tieteiden talolla.
Alustajina olivat Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen ja kansanedustaja Susanna
Rahkonen. Keskustelu oli kiivasta, mutta rakentavaa. Läsnä oli 30 henkeä.

Toinen debatti järjestettiin samoin Tieteiden talolla tiistaina 12.12.2006 klo 17. Aiheena oli
ulkomaalaistaustaisten rikostentekijöiden karkotushanke ja siihen liittyvä julkinen keskustelu.
Alustajina olivat vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen ja Leena Suurpää
Nuorisotutkimusverkostosta. Läsnä oli 31 henkeä.

Yhdistyksen pikkujoulut järjestettiin 12.12.2006 Tieteiden talolla Ihminen ja oikeus -debatin
jälkeen klo 19 alkaen. Pikkujouluissa tarjottiin glögit ja pientä purtavaa. Pikkujouluihin kutsuttiin
yhdistyksen jäsenet, Oikeus-lehden toimituskunta ja Demlan hallitus. 8. Muu toiminta

OYY esitti adressilla osanottonsa OYY:n perustajajäsenen ja tilintarkastajan Kari S. Tikan
kuoleman johdosta.

Yhdistyksen nettisivut päivitettiin syksyn aikana, sillä vanhoilla sivuilla oleva tieto oli
vanhentunutta ja sivut kaipasivat päivittämistä. Yhdistykselle perustettiin myös sähköpostilista
tiedotusta varten.

Yhdistys lähetti Inkeri Anttilalle kukkatervehdyksen 90-vuotissyntymäpäivän johdosta. Anttilalta
on tullut kiitos yhdistykselle.


