
Toimintakertomus vuodelta 2007

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 2007 oli yhdistyksen 37. toimintavuosi.

2. Yhdistyksen toimielimet

2.1 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2007 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja FT Antu Sorainen (hallituksessa 2003-),
varapuheenjohtaja OTT Anne Alvesalo (2006-), sihteeri VTM Minna Viuhko (2006-),
taloudenhoitaja OTK Ville Hinkkanen (2005-), jäsenvastaava VTM Elina Ruuskanen (2007-), sekä
jäsenet dos. Päivi Honkatukia (2003-), OTK, VT Helena Jokila (2003-), OTT Toomas Kotkas
(2007-), YTM, OTM Janne Laukkanen (2007-) ja OTT, FM Kaius Tuori (2004-). OYY:n hallitus
kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa (uusi hallitus viisi kertaa). Hallitukselle ei
maksettu palkkioita.

2.2 Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat OTL Heini Kainulainen ja OTL, VT Nina Meincke,
varatilintarkastajina OTT Laura Kalliomaa-Puha ja OTT, VT, dos. Heikki Pihlajamäki.
Tilintarkastajille ei maksettu palkkioita.

3. Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistykseen liittyi vuonna 2007 26 uutta jäsentä ja 4 erosi. Vuoden 2007 lopussa OYY:ssa oli 205
jäsentä, eli viime vuosina kasvaneessa jäsenmäärässä oli jälleen selvää nousua. Jäsenmaksu oli
33,00 euroa niiltä jäseniltä, jotka tilaavat Oikeus-lehden (päätoimisilta opiskelijoilta ja työttömiltä
20,00 euroa) ja 10,00 euroa muilta jäseniltä. Vähävaraiset jäsenet voivat anoa jäsenmaksun
alentamista yhdistyksen hallitukselta.

4. Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vuoden 2007 lopussa hyvä. Yhdistyksen tulot koostuivat
jäsenmaksuista sekä Oikeus-lehden verkkojulkaisuoikeuksien myynnistä.

Lehden tilaavia jäseniä oli kuluvana vuonna 88, eli tuntuvasti enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilauksista kertynyt summa 1 760 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. Oikeus-lehti on Edilexissä 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.

Lehdestä ilmestyi vuonna 2007 yhteensä 4 numeroa. Yhdistyksen edustajina lehden
toimitusneuvostossa toimivat Helena Jokila, Päivi Honkatukia ja Kaius Tuori. OYY:n edustajana
Oikeus-lehden toimituskunnassa toimi OTK Ville Hinkkanen.

OYY:n hallituksen jäsenet FT Antu Sorainen ja OTT Kaius Tuori olivat vierailevina päätoimittajina
vastuussa Oikeus-lehden (1/2007) erikoisteemanumerosta ”Antropologiaa ilman eksotiikkaa”.
Teemanumeron artikkelit perustuivat Oikeus ja antropologia -seminaarissa (10.5.2006) pidettyihin
esitelmiin. Seminaarin järjesti OYY yhdessä Globaalin hallinnan huippuyksikön kanssa. Oikeus-
lehden teemanumero 1/2007 oli ensimmäinen suomalainen tieteellinen julkaisu, jossa tarkasteltiin
tieteidenvälisesti oikeuden ja antropologian kohtauspintoja, ja pohdittiin mitä tekemistä oikeudella
on kulttuurissa tai kulttuurilla oikeudessa. OYY:n hallituksen jäsenistä teemanumeroon kirjoittivat
Toomas Kotkas (H.L.A. Hart ja primitiivinen oikeus), Antu Sorainen (Porno kulttuurissa) ja Kaius
Tuori (Moderni oikeus ja kolonialismi).

6. Kannanotot

OYY esitti OTT, dosentti, hallintopäällikkö Kaijus Ervastia Tieteellisten seurain valtuuskunnan
humanististen ja yhteiskuntatieteiden eettistä ennakkoarviointia selvittävän työryhmän jäseneksi.
Työryhmä asetettiin 1.11.2007; dos. Ervasti nimitettiin työryhmän jäseneksi erikoisalueenaan
oikeustiede ja oikeussosiologia.

7. Tapahtumat

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina 22.3.2007 klo 17-17.30 Tieteiden talolla, Helsingissä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi OTT, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen. Vuosikokouksen
jälkeen klo 17.30—19 PhD Reetta Toivanen (Humboldt-Universität zu Berlin) esitelmöi
ihmisoikeuskoulutuksesta ja vähemmistöistä otsikolla ”Kynnyksenä kulttuuri — vähemmistöt
ihmisoikeuskasvatuksen haasteena”.

OYY jatkoi syksyllä 2006 aloitettua Ihminen ja oikeus –debattisarjaa. Keskustelusarjan ideana on
järjestää julkisia debatteja ajankohtaisista aiheista, jotka liikkuvat oikeuden ja yhteiskunnan sekä
tieteellisen tutkimuksen ja politiikan ongelmakohdissa. Vuoden 2007 ensimmäinen debatti, ”Lapsia
koskeva huoli ja pelko”, järjestettiin Tieteiden talolla tiistaina 9.10.2007 klo 15.15—17. Aiheesta
olivat keskustelemassa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja tutkijatohtori Timo Harrikari.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi FT Antu Sorainen. Läsnä oli runsas 30 henkeä
kansalaisjärjestöistä, eduskunnanoikeusasiamiehen toimistosta ja eri yliopistojen laitoksilta.
Keskustelu oli kiivasta, mutta hedelmällistä.

Vuoden toinen Ihminen ja oikeus -debatti ”Mitä saa sanoa? Mitä sanoo rikosoikeus” järjestettiin
10.12.2006 klo 17-19 Tieteiden talolla. Tilaisuudessa käsiteltiin sananvapautta ja rikosoikeuden
rajoja, alustajina olivat Iltalehden vastaava päätoimittaja, YTK, MBA Kari Kivelä ja tutkija, OTT
Päivi Tiilikka, puheenjohtajana toimi YTM, OTM Janne Laukkanen. Yleisössä oli noin 30 ihmistä,
muun muassa toimittajia, tutkijoita ja oikeustieteenopiskelijoita. Keskustelua käytiin esimerkiksi



poliitikkojen yksityisyyden suojasta. Debatin jälkeen klo 19 alkaen vietettiin yhdistyksen
pikkujouluja. Pikkujouluihin kutsuttiin yhdistyksen jäsenet, Oikeus-lehden toimituskunta ja Demlan
hallitus. Tarjolla oli viiniä ja salaatteja.

OYY järjesti myös Demlan kanssa kaksi yhteistä tapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma,
”Oikeusmurha ruotsalaisittain”, järjestettiin maanantaina 16.4.2007 klo 18 Tieteiden Talolla. OTT,
dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen alusti Ruotsin oikeuskanslerin asettaman työryhmän
toiminnasta, joka tutki kymmenen tapausta, joissa rikostuomio oli purettu ja tuomitut vapautettu.
Kommentoimassa olivat asianajaja Markku Fredman ja apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka.
Tilaisuuden veti OTL, tutkija Heini Kainulainen. Paikalla oli vajaa 40 henkeä, jotka edustivat
tuomarikuntaa ja muita oikeudellisen profession edustajia sekä yliopistoväkeä. Yleisö osallistui
aktiivisesti keskusteluun.

Toinen yhteinen tapahtuma Demlan kanssa, nimeltään ”Kidutus ja rankaisemattomuus Turkissa”
järjestettiin Tieteiden Talolla perjantaina 26.10.2007 kello 13:30-17. Tilaisuuden veti Demlan
puheenjohtaja Elina Castren, alustajina toimivat Demla:n hallituksen jäsen ja Turkki-vastaava Ville
Punto, TOHAVin projektikoordinaattori Hatice Ödemis, TOHAVin perustajajäsen, asianajaja Selim
Okcuoglu, TOHAVin perustajajäsen, asianajaja Selim Okcuoglu sekä TOHAVin perustajajäsen,
asianajaja Ozcan Kilic. Hatice Ödemis kertoi TOHAVin toiminnasta ja kidutuksen estämiseen
pyrkivästä projektista. Selim Okcuoglu kertoi Turkin tämän hetkisestä tilanteesta liittyen EU-
jäsenyysprosessiin, kidutuksen ilmenemiseen ja kidutukseen liittyvään rankaisemattomuuteen.
Seminaarissa oli myös varattu runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille, joita seminaariyleisö
esitti kiitettävästi.

8. Muu toiminta

Yhdistyksen säännöt uudistettiin syksyn aikana, sillä vanhoissa säännöissä oli puutteita ja
epätarkkuuksia ja ne kaipasivat päivittämistä. Uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa
hallituksen esityksen mukaisesti, ja ne lähetettiin yhdistysrekisteriin hyväksymistä varten.

Yhdistyksen nettisivuja on ylläpidetty aktiivisesti tehokkaampaa tiedottamista varten. Sivujen
ylläpidosta on huolehtinut OTK Ville Hinkkanen.

Yhdistyksen tilintarkastajana yhdistyksen perustamisesta lähtien toiminut ja nyt tehtävästä luopunut
professori Martti Majasta kiitettiin toiminnastaan yhdistyksen hyväksi.

FT Antu Sorainen oli OYY:n edustajana TSV:n kevätkokouksessa 20.3.2007 ja syyskokouksessa
2.10.2007.


