Oikeuspoliittinen Yhdistys Rättspolitiska föreningen Demla ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1. Oikeuspoliittinen seminaari
Demlan järjestyksessä 49. oikeuspoliittinen seminaari järjestetään Helsingissä 5.9.2020.
Seminaarin aihe on ”Oikeusvaltion sokeat pisteet”. Seminaarisihteerinä toimii valtiotieteiden
kandidaatti, oik. yo. Neea Puro.
2. Teematilaisuudet
Yhdistys järjestää tarvittaessa teematilaisuuksia ajankohtaisista tai muuten oikeuspoliittisesti
tärkeistä aiheista, uuden strategian mukaisesti. Tarkoituksena on järjestää eri yhteistyötahojen
kanssa keskustelutilaisuuksia sekä muita vapaamuotoisia jäsen- ja opiskelijatilaisuuksia.
Vuosikokouksen
yhteydessä
8.4.2020
järjestetään
keskustelutilaisuus
Helsingin
kaupunginkirjasto Oodissa aiheesta ”YK:n sopimusmekanismit ihmisoikeuksien turvaajina?”.
Syyskaudella marras-joulukuussa järjestetään yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä
vuosittainen keskustelutilaisuus. Syyskaudelle ollaan järjestämässä myös oikeustieteen
opintoja koskeva arvokeskustelu yhdessä Lakimiesliiton ja oikeustieteen opettajien pedaryhmän
kanssa sekä oikeustieteen opintoja aloitteleville opiskelijoille ohjelmaa. Syksyllä 2020 on
tarkoitus järjestää myös ekskursio Demlan jäsenistölle.
3. Lausunnot ja muu asiantuntijatoiminta
Yhdistys osallistuu lainvalmistelutyöhön ja lainsäädännön kehittämiseen antamalla lausuntoja
eri lakihankkeista ministeriöille, muille viranomaisille ja eduskunnalle. Lausuntoja annetaan
mahdollisimman monissa yhdistyksen tärkeiksi arvioimissa kysymyksissä. Lausunto annetaan
tavallisesti pyydettäessä, mutta yhdistyksen hallitus seuraa myös itsenäisesti valmisteilla olevia
hankkeita.
4. Oikeuspoliittiset kannanotot
Yhdistyksen hallitus seuraa oikeudellista kehitystä ja antaa tarpeen vaatiessa yhdistyksen
puolesta kannanottoja ajankohtaisista oikeuspoliittisista kysymyksistä. Kannanotoissa voidaan
myös tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa.
5. Oikeus-lehti
Yhdistys julkaisee yhdessä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen kanssa neljästi
vuodessa ilmestyvää Oikeus-lehteä. Lehden päätoimittajina toimivat Liisa Lähteenmäki ja
Jaakko Salminen. Hallitus pitää yhteyttä lehden toimitukseen ja toiseen julkaisuyhteisöön
OYY:een. Toimintavuonna jatketaan yhdessä muiden oikeustieteellisten lehtien kanssa
neuvotteluja avoimen julkaisun ja Edilex-julkaisun yhteensovittamisesta TSV:n johdolla.
Samassa yhteydessä pyritään tarkastelemaan myös Oikeus-lehden lisenssikorvausten tasoa.
6. Jäsenhankinta
Yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä strategian mukaisesti. Erityisen tärkeää on, että
oikeustieteen opiskelijoita ja muita korkeakouluopiskelijoita saadaan edelleen lisää yhdistyksen
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toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. TSV:n avustus nousi 7000 euroon, kasvanut tuen osuus tulee
ohjata jäsenhankintaan ja markkinointiin.
7. Yhteistyö muiden tahojen kanssa ja projektit
Yhdistys tekee tarpeen mukaan yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Yhdistyksellä on mm.
edustaja Pakolaisneuvonta ry:n hallituksessa. Pakolaisneuvonnalla on edelleen taloudellisia
vaikeuksia ja yhdistys tukee vaikeuksien selättämistä parhaan kykynsä ja resurssiensa mukaan.
Yhdistyksen aikoo vahvistaa yhteistyötään strategian mukaisesti muiden oikeudellisten,
ihmisoikeus- ja oikeuspoliittisten yhdistysten kanssa.
Vuonna 2020 Demla ja Elsa Finland aloittelivat yhteistyötä, jonka osana Demla etsi tuomareita
Elsa Finlandin rikosoikeusaiheiseen oikeustapauskilpailuun. Demlan jäsen, entinen
puheenjohtaja Markku Fredman osallistuu tuomarina kilpailuun maaliskuussa 2020.
Demla ja Lakimiesliitto lähensivät yhteistyötään suunnittelemalla yhteistä tilaisuutta koskien
oikeustieteen opintoihin liittyviä arvoja. Alun perin keväälle 2020 suunniteltu tilaisuus päätettiin
kuitenkin siirtää syksyyn.
8. Strategian mukainen toiminta
Demla toteuttaa toimintaansa seuraavan strategiakauden 2020-2023 uuden strategian
mukaisesti. Merkittävimpinä tavoitteina on rahoitusrakenteen uudelleen pohtiminen siten, että
yhdistykselle saataisiin yksi harjoittelija lisäämään vaikuttamistyötä. Demla pyrkii myös
kehittämään opiskelijarekrytointia ja olemaan tiiviisti uusien oikeustieteen opiskelijoiden
opintojen aloituksessa. Lisäksi Demla pyrkii kehittämään jäsentoimintaansa luomalla
mentorointiohjelman. Asiantuntijuuden kartoittamista varten pyritään luomaan vapaaehtoinen
asiantuntijarekisteri.
Viestinnän osalta Demlalle luodaan viestintästrategia, jonka yhteydessä mm. toteutetaan
nettisivu-uudistus.
9. Vastuuhenkilöt
Hallitus perusti 2019-2020 hallituskauden alussa neljä työryhmää aktivoimaan toimintaansa ja
sitouttamaan toimintaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Työryhmien muoto vaihdetaan
vastuuhenkilövetoiseksi. Vastuuroolit kaudelle 2020-2021 ovat:
-

Viestintävastaava
Sidosryhmävastaava
Jäsenvastaava
Opiskelijavastaava
Oikeus-lehtivastaavaa
Lausuntovastaava

Vastuutahot valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa hallitukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella. Vastuutahot voivat sitouttaa oman vastuualueensa
toimintaa hallituksen jäseniä ja hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

