
Toimintakertomus vuodelta 2008

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 2008 oli yhdistyksen 38. toimintavuosi.

2. Yhdistyksen toimielimet

2.1 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2008 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja FT Antu Sorainen (hallituksessa 2003-),
varapuheenjohtaja OTT, dos. Anne Alvesalo-Kuusi (2006-), sihteeri valt. yo Kirsi Jauhiainen
(2008-), taloudenhoitaja OTK Ville Hinkkanen (2005-), jäsenvastaava VTM Elina Ruuskanen
(2007-), sekä jäsenet VTT, dos. Päivi Honkatukia (2003-), OTT Toomas Kotkas (2007-), YTM,
OTM Janne Laukkanen (2007-), OTT, FM Kaius Tuori (2004-) ja VTM Minna Viuhko (2006-).
OYY:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa (uusi hallitus 7 kertaa), ja hallituksen
kokouksiin osallistui keskimäärin 77 prosenttia sen jäsenistä. 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 2008 15 uutta jäsentä ja 8 erosi. Vuoden 2008 lopussa OYY:ssa oli 212
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 2008 lopussa vakaa. Yhdistyksen tulot koostuivat
jäsenmaksuista. Taloudenhoitaja teki Itellan kanssa sopimuksen e-kirjeiden käyttöönotosta.

Hallitus päätti, että yhdistyksen kassavaroja voidaan sijoittaa avistaehtoisiin (= nostettavissa
oleviin, ei-määräaikaisiin) pankkitalletuksiin ja lyhyen koron sijoitusrahastoihin. Oikeus-lehden
tilaavia jäseniä oli kuluvana vuonna 102, eli selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna (88).
Tilauksista kertynyt summa 2 040 euroa tilitettiin Demla ry:lle. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä yhdistyksessä vastaavat hallitus ja taloudenhoitaja. Yhdistyksellä ei
ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa.



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 2008 yhteensä 4 numeroa. Yhdistyksen edustajina lehden
toimitusneuvostossa toimivat Päivi Honkatukia, Helena Jokila ja Kaius Tuori. OYY:n edustajana
Oikeus-lehden toimituskunnassa toimi Ville Hinkkanen.

OYY esitti Päivi Honkatukiaa Oikeus-lehden uudeksi päätoimittajaksi vuodesta 2009 alkaen.
Honkatukia nimitettiin toiseksi päätoimittajaksi yhdessä OTT Sakari Melanderin kanssa.

6. Tapahtumat

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 17.3.2008 klo 18.45 Tieteiden talolla (Kirkkokatu
6, Helsinki). Kokouksen puheenjohtajana toimi OTT, professori Johanna Niemi. Ennen
vuosikokousta 17.3.2008 klo 17.00 - 18.45 järjestettiin varjoväitös aiheesta "Poliisin rikokset". OTT
Marko Viitasen vastaväittäjänä toimi dosentti Johanna Niemi Oikeuspoliittisesta
tutkimuslaitoksesta. Keskusteluun osallistui muun muassa syyttäjän, poliisin, oikeusministeriön ja
KKO:n edustajia. Keskustelua johti hallituksen vpj. Anne Alvesalo.

OYY on järjestänyt perinteisesti varjoväitöstilaisuuksia, joiden tarkoituksena on esitellä jäsenistölle
uusia väitöskirjoja kiinnostavista, yhdistyksen toimialaan liittyvistä aiheista. Kevään 2008
ensimmäinen varjoväitös ”Medikalisoituva kieltolaki” oli maanantaina 21.1.2008 klo 17-19.
Erikoistutkija, VTT Tuukka Tammen toukokuussa 2007 tarkastettua väitöskirjaa Medicalising
Prohibition. Harm Reduction in Finnish and International Drug Policy kommentoi neuvotteleva
virkamies, VTT Olavi Kaukonen. Keskustelussa pohdittiin muun muassa haittojen vähentämisen
käsitettä ja liikettä sekä huumausainepolitiikan muutosta ja haittojen vähentämiseen liittynyttä
poliittista kamppailua tämän muutoksen osana. Tilaisuuden veti hallituksen jäsen Minna Viuhko.

Vuoden 2008 toinen varjoväitös aiheesta "Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa" pidettiin
maanantaina 28.4.2008 klo 18.00 - 19.30 Tieteiden talolla salissa 309. VTT Kari Saaren
väitöskirjan "Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa – Joukkotilanteet ja niihin liittyvä
poliisitoiminta suomalaisten poliisien näkökulmasta tarkasteltuna" vastaväittäjänä toimi Timo
Korander Poliisiammattikorkeakoulusta. Keskustelu JOUHA-joukoista oli vilkasta. Keskustelun
juonsi hallituksen jäsen Päivi Honkatukia.

OYY jatkoi myös 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. Kevään 2008 debatti oli otsikoltaan Hyvästit
lautamiesjärjestelmälle? Se järjestettiin maanantaina 11.2.2008 klo 17.00—19.00 Tieteiden talolla
salissa 309. Keskustelun aiheena oli lautamiesjärjestelmää kohtaan esitetty kritiikki. Dosentti
Heikki Pihlajamäki ja Helsingin Lautamiesyhdistyksen puheenjohtaja Martti Korvenmaa alustivat
ja keskustelivat siitä, miten lautamiehet ovat tulleet osaksi oikeusjärjestelmäämme ja takaavatko
lautamiehet osaltaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Tilaisuuden organisoi hallituksen jäsen



Janne Laukkanen. Läsnä olleet oikeusoppineet, eri yhteiskunnan tahojen edustajat ja opiskelijat
kävivät välillä kiivastakin keskustelua.

Syksyllä 2008 debatin teemana oli oikeusvaltio. Sen rajoja pohdittiin keskustelutilaisuudessa Oula
Silvennoisen huomiota herättäneestä väitöskirjasta Salaiset aseveljet, joka käsittelee suomalaisten
ihmisluovutuksia natsi-Saksaan. Silvennoisen kanssa aiheesta oli keskustelemassa professori
Kimmo Rentola. Keskustelua johti hallituksen jäsen Kaius Tuori.

7. Muu toiminta

Yhdistyksen nettisivuja on ylläpidetty aktiivisesti. Sivujen ylläpidosta on huolehtinut Ville
Hinkkanen.

OYY seuraa ja tukee oikeusantropologia-verkoston toimintaa.

Pj. Antu Sorainen oli OYY:n edustajana TSV:n syyskokouksessa 1.10.2008. Sorainen neuvotteli eri
seurojen edustajien kanssa mahdollisesta koalitiosta humanistis-yhteiskuntatieteellisten seurojen
edustajan ajamiseksi TSV:n hallitukseen seuraavassa syyskokouksessa. Asiaa koordinoi jatkossa
Suomen Antropologisen seuran esimies Minna Ruckenstein.


