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SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS  TOIMINTASUUNNITELMA 2018  
        
1) Julkaisu- ja kustannustoiminta 
 

Lakimies-aikakauskirjaa julkaistaan 8 numeroa, joista 2 kaksoisnumeroa, enintään 1.300 painosivua. 
Otetaan TSV:n tarjoama Journal.fi-toimitusjärjestelmä käyttöön. Oikeustiede–Jurisprudentia-
vuosikirja julkaistaan enintään 400 sivun laajuisena. Lakimies-aikakauskirjan artikkeliosastossa ja 
Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirjassa on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
vertaisarviointitunnus. 
 
Kustannustoiminnassa pyritään edelleen siirtämään painopistettä väitöskirjoista post doc -
tutkimuksiin ja oppikirjoihin. A-sarjassa pyritään julkaisemaan 5–8 julkaisua ja muissa sarjoissa 
yhteensä 1–2 julkaisua. Julkaistaan PoD-painatuksia kirjoista, joista painos on loppunut ja joille on 
edelleen kysyntää. B-sarjassa julkaistaan 1–2 oppikirjaa. 

Jatketaan Oikeustieteen termitietokannan toteuttamista osana Tieteen termipankkia, pyritään 
saamaan termitietokanta vastaamaan laajuudeltaan EIF-oikeustietosanakirjaa. Tiedotetaan 
termitietokannasta aktiivisesti, jotta se löytää laajasti käyttäjiä. 

Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumin työskentelyä ja pyritään varmistamaan sekä yhdistyksen 
että sen julkaisujen mahdollisimman korkea status Julkaisufoorumin luokittelussa. 
 
Seurataan open access -keskustelua ja selvitetään aineiston digitoimista ja sähköistä jakelua sekä 
pitkäaikaissäilytystä. 

 
 
2) Yhdistyksen muu toiminta 
 

a) Oikeustieteellisen tutkimuksen tukeminen apurahoin ja palkinnoin  
 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimien rahastojen tuotosta jaetaan apurahoja väitöskirja-
työhön sekä muuhun oikeustieteelliseen tutkimukseen (hakuaika 17.8.–17.9.2018). Oppi- ja käsikir-
jojen julkaisemista yhdistyksen B-sarjassa tuetaan julkaisuapurahalla (jatkuva haku).  
 
b) Kokous- ja koulutustoiminta  

Pidetään yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset (vuosi-, ehdollepano- ja vaalikokous). Järjestetään 
kevätkaudella 2018 neljä kuukausikokousta ja syyskaudella 2018 kaksi. Kaikki kuukausikokoukset 
ovat jälkikäteen nähtävillä videotallenteina yhdistyksen jäsensivuilla. Lisäksi osallistutaan jonkin 
paikallisosaston kokoukseen.  

Oikeuskulttuurin päivä järjestetään pe 9.11.2018 Säätytalossa.  

Kutsutaan – mahdollisesti yhteistyössä muiden seurojen tai yliopistojen kanssa – yksi tai useampi 
puhuja ulkomailta yhdistyksen tilaisuuksiin.  

Järjestetään 1–4 oikeustieteen opiskelijoille suunnattua tilaisuutta eri yliopistossa. Järjestetään 
”Kannattavatko jatko-opinnot” -tilaisuus mahdollisesti yhdessä Suomen Lakimiesliiton / 
tiedekuntien kanssa. 
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c) Koulutus- ja oikeuspolitiikkaan vaikuttaminen, yhteydenpito muihin lakimiesjärjestöihin sekä 
muu toiminta oikeuskulttuurin vaalimiseksi ja lakimieskunnan yhteisten pyrkimysten 
edistämiseksi  

 
Pyritään aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen lakimieskoulutukseen ja oikeuspolitiikkaan 
vaikuttamisessa sekä pidetään yhteyttä muihin lakimiesjärjestöihin sekä Lakimiesliiton että 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan piirissä.  
 
Pidetään kiinteätä yhteyttä Suomen Lakimiesliittoon erityisesti yhdistystä siellä edustavien 
luottamushenkilöiden välityksellä. Osallistutaan aktiivisesti Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan 
vaaleihin. 

Laaditaan yhdistyksen toimintastrateginen suunnitelma. 

 
d) Jäsenhankinta ja jäsenpalvelut 

 
Tehostetaan yhdistyksen jäsenhankintaa erityisesti vastavalmistuneiden osalta. Pyritään saamaan 
opiskelijajäseniä lisäämällä vuorovaikutusta oikeustieteellisiin tiedekuntiin ja jakamalla 
opiskelijoille tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäseneduista sekä järjestämällä 
opiskelijatilaisuuksia. Oikeustapauskilpailujoukkueille myönnettävissä avustuksissa otetaan 
huomioon opiskelijoiden jäsenyys SLY:ssä. 
 
Seurataan kotisivujen toimivuutta ja lisätään palveluita kotisivujen kautta. 
 
Tehdään jäsenkysely, jossa kartoitetaan jäsenten toiveita ja näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta. 
 
Tarjotaan paikallisosastojäsenille maksullisia palveluita (esim. jäsenrekisterin ylläpito). Uudet 
kotisivut ovat myös paikallisosastojäsenten käytössä esim. uutiskirjeen osalta. 
 
Toteutetaan yhdistyksen hallitustyöskentelyä koskeva kysely.  


