Toimintakertomus 2019
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
1. Yleistä
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY) 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 2019 oli yhdistyksen 49. toimintavuosi.

2. Yhdistyksen toimielimet
2.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2019 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja OTT Maija Helminen (2012-), varapuheenjohtaja
OTM Anna Hurmerinta-Haanpää (2013-) (sihteerinä 23.3-4.6.2020), VTM Miialiila Virtanen (2018) (sihteerinä 31.12.2019 saakka), taloudenhoitaja VTM Petri Danielsson (2011-), jäsenvastaava OTM
Noora Lähteenmäki (2017-), ja jäsenet VTM Noora Alasuutari (2018-) (sihteerinä 1.1.202023.3.2020), VTM Helena Huhta (2015-), VTM Anni Lietonen (2018-), KM Susanna Lundell (2019), OTM Nea Oljakka (2019-) sekä varajäsenet OTT Timo Korander (2001-2006 ja 2009-), VTT Elsa
Saarikkomäki (2011-), HTM Laura Rinne (ent. Lyytinen) (2017-).
OYY:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa, ja hallituksen kokouksiin osallistui
keskimäärin noin 55 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 asetti toimikuntia valmistelemaan yhdistyksen
50-vuotisjuhlaa. 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 2019 12 uutta jäsentä ja 10 jäsentä erosi. Vuoden 2019 lopussa OYY:ssä
oli 235 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 2019 joulukuussa OYY:n jäsenistä
Oikeus-lehteä tilasi 95 kappaletta.
4. Talous
Yhdistyksen tulos vuonna 2019 oli 2717,29 euroa ylijäämäinen. Suurta ylijäämää selittää se, että
yhdistys ei ollut saanut toiminnantarkastukseen mennessä Oikeus-lehden laskua Demla ry:ltä.
Kokonaisuutena taloudellinen tilanne oli vuonna 2019 vakaa. Yhdistyksen laatiman 2019
vuosisuunnitelman mukaisesti yhdistyksen varoja säästettiin vuonna 2020 järjestettävää 50vuotisjuhlaa varten (mm. pikkujoulutarjoilua ei järjestetty toimintavuonna). Yhdistyksen tulot
koostuivat kokonaan jäsenmaksuista. Vuonna 2019 Oikeus-lehteä tilaavia jäseniä oli 95, joka on 3
vähemmän kuin vuonna 2018. 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 perintä on ollut tuloksellista 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 2019 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 Noora Lähteenmäki ja Elsa Saarikkomäki. Lehden päätoimittajina
toimivat
Liisa
Lähteenmäki
ja
Jaakko
Salminen.
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6. Tapahtumat
OYY:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 7.3.2019 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6,
Helsinki), salissa 312 klo 15.30–16.15. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin
edellisen vuoden tilinpäätöspaperit, myönnettiin vastuuvapaus ja käytiin läpi toimintakertomus.
Lisäksi valittiin uusi hallitus, toiminnantarkastajat ja määrättiin jäsenmaksut. Puheenjohtajana toimi
Olli-Pekka Aaltonen Kriminaali- ja oikeuspolitiikan instituutista.
Toimintavuoden aikana järjestettiin yksi varjoväitöstilaisuus ja yksi keskustelutilaisuus.
Varjoväitöstilaisuus järjestettiin OTT Sanna Mustasaaren (HY) väitöskirjasta Rethinking
Recognition: Transnational Families and Belonging in Law Tieteiden talolla (Sali 404, Kirkkokatu
6, Helsinki) maanantaina 20.5.2019 klo 17.15–19.00. Varjoväitöstilaisuus järjestettiin otsikolla
”Transnationaaliset perhesuhteet oikeudessa: tunnustaminen, kuuluminen ja kansalaisuus”.
Tilaisuudessa OTT Sanna Mustasaari käsitteli etenkin kysymystä siitä, miten transnationaalisten
perhesuhteiden oikeudellisuus muodostuu perheoikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden ja
maahanmuutto-oikeuden kentillä. Mustasaaren tutkimus edusti oikeussosiologista tutkimusta, joka
oli toteutettu monipaikkaisena etnografiana. Mustasaaren tutkimusta kommentoi tutkijatohtori OTT
Kati Nieminen Kriminaali- ja oikeuspolitiikan instituutista. Tilaisuudessa oli paikalla kymmenkunta
kuulijaa. Keskustelutilaisuuden puheenjohtajina toimivat OYY:stä Noora Alasuutari ja Miialiila
Virtanen.
Toimintavuoden toinen tapahtuma oli keskustelutilaisuus otsikolla ”Lainsäädäntö läpinäkyväksi”,
joka pidettiin tiistaina 26.11.2019 klo. 17.15–19.00 Tieteiden talolla (Sali 404, Kirkkokatu 6,
Helsinki). Tilaisuudessa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi sekä oik. yo Nea
Peltoniemi esittelivät Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan LATAAMO-hanketta, jossa
kehitetään lainsäädäntöaineistojen tutkimusinfrastruktuuria. Hankkeen tavoitteena on kehittää
kaikille avoin internetsovellus, josta on löydettävissä kaikki lainsäädäntöaineistot samasta paikasta.
Lisäksi sovellukseen on sisäänrakennettu tutkimustyötä mahdollistavia toimintoja visualisoinnista
SPSS-ajoihin. Hankkeen tavoitteena on lisätä lainsäädännön läpinäkyvyyttä, ja se on tarkoitettu sekä
tutkijoille että kaikille muillekin kansalaisille. LATAAMO-hanke herätti mielenkiintoa ja
keskustelua. Tilaisuudessa oli paikalla noin 20 kuuntelijaa. Keskustelutilaisuuden puheenjohtajana
toimi Nea Oljakka. Tilaisuuden jälkeen viettiin yhdistyksen pikkujouluja, joihin ei tänä vuonna
sisältynyt tarjoilua.
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista on tiedotettu yhdistyksen sähköpostilistalla, nettisivuilla,
Facebook-sivuilla ja Twitterissä.
7. Muu toiminta
OYY:n hallitus laati vuodelle 2019 toimintasuunnitelman, jossa päätettiin, että toimintavuonna 2019
hallituksen voimavaroja suunnataan etenkin yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoteen valmistautumiseen.
Hallituksen kokouksissa ja kokousten ulkopuolella toimineissa erillisissä toimikunnissa
(päiväohjelma-, julkaisupalkinto- ja käytännönjärjestelytoimikunta) käytettiinkin paljon aikaa alun
perin 2.10.2020 järjestettäväksi suunnitellun OYY 50-vuotta juhlaseminaarin järjestelyihin.

3

Toukokuussa 2020 hallitus kuitenkin päätti siirtää tilaisuuden vuodelle 2021 koronaepidemian
vuoksi. Toukokuuhun mennessä päiväohjelman panelistit ja puhujat oli rekrytoitu kuten myös
julkaisupalkinnon arvosteluraati. Päiväohjelman nimeksi oli päätetty Kriminaalipolitiikan ja
oikeuksien toteutumisen kipupisteitä.
Syksyllä 2019 yhdistys ehdotti professori Anne Kumpulaa Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta
Julkaisufoorumin ohjausryhmään 2020 alkavalle kaudelle. Kumpula ei tullut valituksi tehtävään.
Toimintavuoden aikana OYY:n puheenjohtaja lisäksi vastasi tieteellisen seurojen toimintaa
selvittävään Tampereen yliopiston ja TSV:n järjestämään kyselyyn. Puheenjohtaja osallistui myös
yhdessä Oikeus-lehden toisen päätoimittaja Liisa Lähteenmäen kanssa Tiedon tähden -kiertueen
tapahtumaan Turussa 6.5.2019, jossa esiteltiin kotimaisia tieteellisiä lehtiä. Puheenjohtaja ja
päätoimittaja Lähteenmäki esittelivät tilaisuudessa Oikeus-lehteä.
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