
 1 

Toimintakertomus 2020 

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 2020 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi. 

 

2. Yhdistyksen toimielimet 

2.1 Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. 

Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja OTT Maija Helminen (2012-), varapuheenjohtaja 

OTM Anna Hurmerinta-Haanpää (2013-), sihteeri OTM Nea Oljakka (2019-), taloudenhoitaja VTM 

Petri Danielsson (2011-), jäsenvastaava VTM, ON Anni Ritari (2020-), ja jäsenet VTM Noora 

Alasuutari (2018-), VTM Markus Himanen (2020-), Leena Isolatva, KM Susanna Lundell (2019-), 

OTM Laura Sarasoja (2020-) sekä varajäsenet OTT Timo Korander (2001-2006 ja 2009-), VTT Elsa 

Saarikkomäki (2011-) ja VTM Anni Lietonen (2018-). 

OYY:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa, ja hallituksen kokouksiin osallistui 

keskimäärin noin 65 prosenttia sen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksestä 

taloudellisesti riippumattomia. Hallitukselle ei maksettu palkkioita. Poikkeuksellisesti suurin osa 

hallituksen kokouksista pidettiin koronaepidemian vuoksi etäkokouksina. Hallitus ei asettanut 

toimintavuotena uusia toimikuntia, pois lukien edellisenä toimintavuotena asetetut 

vuosijuhlatoimikunta ja julkaisupalkintotoimikunta, jotka jatkoivat työskentelyään toimintavuonna. 

Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa koko hallitus. 

 

2.2 Toiminnantarkastajat 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat OTM Alpo Lahtinen ja varatoiminnantarkastajana ON 

Istvan Rytkönen. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkkioita.  
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3. Jäsenet ja jäsenmaksu 

Vuoden 2020 lopussa OYY:ssä oli 233 jäsentä. Jäsenmaksu oli 42,00 euroa niiltä jäseniltä, jotka 

tilaavat Oikeus-lehden (päätoimisilta opiskelijoilta ja työttömiltä 27,00 euroa) ja 16,00 euroa muilta 

jäseniltä. Vähävaraiset jäsenet voivat anoa jäsenmaksun alentamista yhdistyksen hallitukselta. 

Vuoden 2020 joulukuussa OYY:n jäsenistä Oikeus-lehteä tilasi 94 henkilöä. 

4. Talous 

Yhdistyksen tulos vuonna 2020 oli 1021,30 euroa ylijäämäinen. Kokonaisuutena taloudellinen 

tilanne oli vuonna 2020 vakaa. Yhdistyksen varoja säästettiin toimintavuonna 2019 vuodelle 2020 

suunniteltua yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa varten. Valitettavasti 50-vuotisjuhlaa ei ole 

koronaepidemian vuoksi pystytty vielä järjestämään, ja vuosijuhlaa varten kerrytettyjen varojen 

käyttö siirtyy siihen saakka, kunnes vuosijuhla pystytään järjestämään suunnitellusti. Yhdistyksen 

tulot koostuivat kokonaan jäsenmaksuista. Vuonna 2020 Oikeus-lehteä tilaavia jäseniä oli 94, joka 

on 1 vähemmän kuin vuonna 2019. 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 2020 yhteensä 4 numeroa. Yhdistyksen edustajina lehden toimitusneuvostossa toimivat Anne 

Alvesalo-Kuusi, Aarne Kinnunen ja Kaius Tuori. OYY:n edustajana Oikeus-lehden toimituskunnassa 

toimi toimintavuoden aikana Nea Oljakka. Lehden päätoimittajina toimivat vuonna 2020 Liisa 

Lähteenmäki ja Jaakko Salminen. 

 

6. Tapahtumat ja muu toiminta 
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OYY:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi 

poikkeuksellisesti etäkokouksena torstaina 4.6.2020 klo 16.00 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja käytiin läpi toimintakertomus. Lisäksi valittiin uusi hallitus, toiminnantarkastajat ja 

määrättiin jäsenmaksut. Puheenjohtajana toimi Laura Sarasoja Kriminologian- ja oikeuspolitiikan 

instituutista. 

Toimintavuoden aikana ei järjestetty poikkeuksellisesti muita tapahtumia koronapandemian vuoksi. 

Vuodelle 2020 suunniteltu yhdistyksen 50-vuotisjuhla jouduttiin perumaan ja siirtämään 

myöhempään ajankohtaan. Yhdistyksen hallitus pyrkii järjestämään vuosijuhlan heti kun 

koronapandemia hellittää. Yhdistyksen julkaisupalkinnon valinta pystyttiin kuitenkin järjestämään.  

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto on suunnattu sellaisille ajankohtaisten 

tieteellisten julkaisujen tekijöille, jotka ovat tutkimuksellaan avanneet uudenlaisia näkökulmia 

suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Julkaisupalkinnon tavoitteena on 

lisätä oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen tunnettavuutta Suomessa ja kannustaa 

etenkin uransa alussa olevia tutkijoita. Vuonna 2020 palkittavan tutkimuksen tuli olla julkaistu 

vuosina 2016–2020 ilmoitusajan päättymiseen mennessä. Tiedote julkaisupalkinnosta julkaistiin 

1.4.2020 ja ilmoituksia palkintoehdokkaista otettiin vastaan 18.6.2020 saakka. 

Julkaisupalkintoehdokkaita oli 18.6.2020 mennessä yhteensä 12 kappaletta, joista hallitus valitsi 

varsinaisen julkaisupalkintoraadin valittavaksi viisi kappaletta. Julkaisupalkintoraadin jäsenet olivat 

dosentti, Oikeus-lehden päätoimittaja Liisa Lähteenmäki, professori Kimmo Nuotio ja 

tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen. Raati valitsi julkaisupalkinnon saajaksi Santtu Raitasuon vuonna 

2019 Lakimies-lehdessä ilmestyneen artikkelin Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen 

verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Julkaisupalkinnon voittaja sai palkinnoksi 300 euroa ja 

valitsijaraadin jäsenet palkittiin työstään 60 euron lahjakorteilla. Sekä raati että 

julkaisupalkinnonsaaja kutsutaan myös OYY:n vuosijuhlaan sitten, kun vuosijuhlan pitäminen on 

mahdollista. 

Toimintavuoden aikana yhdistyksen hallitus kävi myös neuvotteluja Oikeuspoliittinen yhdistys 

Demla ry:n kanssa Oikeus-lehden kuluista ja työnjaosta yhdistysten välillä. Neuvotteluissa päätettiin 

perustaa vuonna 2021 yhdistysten välinen erillinen työryhmä pohtimaan Oikeus-lehden asioita ja 

jatkamaan aloitettuja neuvotteluja. 

TSV:n syyskokouksessa OYY kannatti hallituksen jäseniksi Sirpa Tania ja varajäseneksi Kimmo 

Jokista. He eivät tulleet valituksi tehtävään. 

7. Lopuksi 

Koronapandemian värittämän toimintavuoden vuoksi yhdistyksen toiminta oli normaalia 

rajoittuneempaa. Hallitus oli panostanut jo edellisenä toimintavuotena paljon 50-vuotisjuhlien 

suunnitteluun, jotka valitettavasti jouduttiin perumaan. 50-vuotisjuhlien oli tarkoitus olla vuoden 

2020 päätapahtuma. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhdistyksen talous ja jäsenmäärä ovat 

kuitenkin pysyneet vakaina, ja hallituksen työskentely on ollut kokouksissa aktiivista.  


