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Toimintakertomus 2017
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu helmikuussa 1994. Seuran
tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja
harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura toimii alan tutkijoiden,
opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen
etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta. Seura järjestää tieteellisiä seminaareja ja muita
yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä harjoittaa
tiedotustoimintaa.
Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on ympäristökysymysten sosiaalisen ja kulttuurisen
kontekstin tutkimusta. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisen dynamiikan tutkimus on tärkeää
perustutkimusta ja samalla se tuottaa suunnittelun ja politiikan käytäntöihin soveltuvaa tietoa.
1. Seuran toiminta
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran perustoimintalohkot ovat yhteydenpito,
tiedottaminen, vaikuttaminen, koulutuksen edistäminen, tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisten
yhteyksien ylläpito ja kehittäminen. YHYS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen.
Yhteydenpito yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja
muiden kiinnostuneiden kesken kotimaassa on seuran keskeisin toimintalohko ja sen merkitys kohdistuu
myös muille toimintalohkoille. Seura järjestää vuosittain vähintään kaksi tieteellistä seminaaria
(syyskollokvio ja politiikkadialogi), joihin kutsutaan koti- ja ulkomaisia luennoitsijoita. Seminaareihin
kutsutaan myös mahdollisimman monet seuran jäsenistä esittelemään opinnäytetöitään, tutkimuksiaan
ja tutkimushankkeitaan.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteisten etujen ajaminen on eräs seuran
perustehtävistä. Tähän kuuluu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen merkityksen
painottaminen muun muassa muistioita, julkilausumia ja lausuntoja antamalla. Tärkeää on myös
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen rahoituksen seuranta.
Seura pyrkii avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä
viranomaisten, yritysten että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Keskeinen keino tähän on vuosittain
järjestettävä Politiikkadialogi-seminaari yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin sekä ajankohtaisen
teeman mukaan vaihtuvien yhteistyökumppanien kanssa. Politiikkadialogi jatkaa ja uudistaa aiemmin
ympäristöhallinnon kanssa järjestettyä kevätneuvokkisarjaa.
Seuralla on nettisivut (www.yhys.net), joilla tiedotetaan ajankohtaisista yhteiskuntatieteellistä
ympäristötutkimusta koskevista uutisista, hankkeista, seminaareista, keskeisistä julkaisuista ja muista
seuran kannalta tärkeistä asioista. Seuralla on kotisivujen lisäksi myös aktiivinen sähköpostilista (ytymp@helsinki.fi) ja Twitter-tili (@yhys_ry). Tiedottamiseen kuuluu myös yhteydenpito muihin
ympäristötutkimuksen alueella toimiviin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin.
Koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen kuuluvat kiinteästi yhteen. YHYS tukee yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen jatkokoulutusta valtakunnallisesti kutsumalla alan opiskelijat tieteellisiin
seminaareihinsa. Seura toimii osaltaan myös paikallisten jatkokoulutushankkeiden valtakunnallisena
linkkinä. Seura kehittää kansainvälistä yhteistyötään luomalla yhteyksiä alan pohjoismaisiin ja
kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi seuran tilaisuuksiin kutsutaan kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla
haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta.

Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme
ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna
2014.
2. Seuran toiminta vuonna 2017
Johtokunta
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Minna Kaljonen ja varapuheenjohtajana Eerika Albrecht. Lisäksi
johtokuntaan kuuluivat vuonna 2017 seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa):
Marko Ahteensuu (Anne Kumpula), Mikko Jalas (Nina Janasik-Honkela), Teea Kortetmäki (Antti
Puupponen), Senja Laakso (Johan Munck af Rosenschöld), Jarkko Levänen (Arho Toikka), Minna Santaoja
(Krista Willman), Markus Vinnari (Kamilla Karhunmaa), Lauri Rantala (Simo Sarkki), Kristina Svels (Marko
Joas) sekä Jarno Valkonen (Leena Suopajärvi).
Seuran sihteerinä toimi Minna Santaoja ja taloudenhoitajana Marko Ahteensuu. Johtokunta kokoontui
vuonna 2017 kolme kertaa.
Seuran talous
Seuran tulot koostuivat vuonna 2017 jäsenmaksutuloista 1581 €, seminaariosallistumismaksuista 1308
€, Turun yliopistosäätiön kollokvioavustuksesta 650 €, Turku Institute for Advanced Studies:n (TIAS,
Turun yliopisto) osallistumisesta kollokvion kuluihin 1000€ sekä TSV:n seminaariavustuksesta 2000 €.
Seminaarikulut olivat 6654,36 €, hallintokulut 376,50 € ja muut kulut 1315,65 €. Vuoden 2017 tulos oli 1807,51 € ja oma pääoma yhteensä 5,37 € (31.12.2017).
Seuran jäsenet
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seurassa oli vuoden 2017 lopussa jäseniä 236 (lisäksi 9 on
jättänyt jäsenhakemuksen, mutta ne hyväksyttäneen johtokunnassa vuoden 2018 puolella).
Jäsenmaksun maksoi 84 jäsentä. Tukijäseniä seuralla ei ollut. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2016 oli 20 €
varsinaisilta jäseniltä, 9 € perustutkinto-opiskelijoilta ja työttömiltä (alennettu jäsenmaksu) ja vähintään
54 € tukijäseniltä.
Tiedotus ja julkaisutoiminta
Seuran sähköpostilistan (yt-ymp@helsinki.fi) tilaajia on noin 400. Listan ylläpitäjänä on toiminut seuran
sihteeri. Helsingin yliopiston listojen ylläpitoa kuitenkin uudistettiin siten, että jatkossa listan ylläpitoon
eivät riitä ulkopuolisen ns. kevytkäyttäjätunnukset, vaan tarvitaan Helsingin yliopiston varsinaiset
tunnukset. Niinpä listan ylläpitovastuu siirtyi 27.9.2017 Minna Santaojalta Senja Laaksolle. Seuran
internet-sivut ovat osoitteessa http://www.yhys.net. Sivuilla tiedotetaan seuran ajankohtaisista asioista
sekä julkaistaan seuran tiedotuslehteä. Nettisivujen päivityksestä vastasi Teea Kortetmäki. Seuralle
perustettiin Twitter-tili keväällä 2016 (@yhys_ry). Tilillä oli vuodenvaihteessa 410 seuraajaa (26.1.2018).
Seuran Twitter-tiliä on käytetty seuran ja alan muiden tapahtumien viestintään.
YHYS on mukana yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen maantieteellisen seuran
kanssa Koneen säätiön rahoittamassa Julkea!-hankkeessa kotimaisen julkaisutoiminnan kehittämiseksi.
Koneen säätiö myönsi hankkeelle 30 000 € ja hanke toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana. Hankkeen
tavoitteena on herättää keskustelua tieteellisestä julkaisemisesta, sen toimintaedellytyksistä ja
uudistamistarpeista. Osana hanketta kehitetään Versus-verkkojulkaisua uudenlaisen tieteellisen
tutkimuksen keskustelukanavana. Vuonna 2017 Julkea! –hanketta koordinoi Pieta Hyvärinen. Minna
Kaljonen ja Jarno Valkonen edustavat YHYSiä hankkeen ohjausryhmässä ja Minna Santaoja on ollut
mukana Versuksen ideoinnissa. Julkea!-hankkeesta toimitettiin keskustelunavauksena Versusteemanumero, jonka tekemiseen myös YHYSläiset osallistuivat. Versuksen kehittämiselle haettiin myös
erillistä rahoitusta ja Maj ja Tor Nesslingin säätiö myönsi Versuksen kehittämiseen 30 000 € vuodelle
2018. Versuksen kehittämisen koordinaattorina toimii Anna Pulkka. Julkea!-hanke oli esillä myös YHYSkollokviossa marraskuussa.

Seminaarit
Seura oli vuonna 2017 järjestämässä kolmea seminaaria ja konferenssia:
Pohjoismaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen konferenssi NESS (Nordic Environmental
Social Science) järjestettiin Tampereella 6.-8.6.2017. Konferenssin teemana oli hopefulNESS.
Konferenssissa kuultiin viisi keynote-puheenvuoroa sekä tieteellisiä esityksiä yli 30 työryhmässä. YHYS oli
mukana järjestämässä konferenssia yhdessä Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan tutkimusryhmän
kanssa. Konferenssiin osallistui noin 250 tutkijaa Pohjoismaista ja kauempaakin.
Politiikkadialogi yhteistyössä Ympäristötiedon Foorumin, Yritysvastuuverkosto FIBSin ja Aalto-yliopiston
kanssa 15.6.2017. Teema: Yllättävät yritysvastuut. Tilaisuus järjestettiin Aalto-yliopiston tiloissa.
Tilaisuus kokosi alan edelläkävijäyrityksiä käymään kriittistä keskustelua yritysvastuun uusista muodoista
ja mahdollisuuksista yhdessä hallinnon edustajien ja tutkijayhteisön kanssa. Tilaisuus keräsi yli 100
osallistujaa ja sitä oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä.
Kansainvälisen syyskollokvion 2017 teemana oli ”Environmental politics, economy, and knowledge”. Se
järjestettiin 23.-24.11. Turussa. Kollokvion keynote-puhujina olivat Elisa Morgera (University of
Strathclyde Law School/ Centre for Environmental Law and Governance) ja Louisa Parks (University of
Trento), Karin Edvardsson Björnberg (Royal Institute of Technology, Stockholm), Jouni Paavola (CCCEP,
Leeds) sekä Juha Hiedanpää (Luke, Turku). Kollokviossa kokoontui viisi työryhmää. Lisäksi järjestettiin
Ville Lähteen vetämä “Unconference” tieteellisen tiedon roolista yhteiskunnassa. Taiteilija Leena Kela
järjesti kollokviossa yhdessä Versuksen kanssa performanssin tieteellisestä julkaisemisesta. Kollokvioon
rekisteröityi 73 osallistujaa, ja lisäksi paikalle saapui jonkin verran opiskelijoita Turun yliopistolta ja Åbo
Akademilta.
Yrjö Haila gradupalkinto
Vuonna 2017 Yrjö Haila -gradukilpailuun ilmoitettiin seitsemän työtä. Työt arvioi Anne Kumpulainen
Turun yliopistosta ja Minna Santaoja Tampereen yliopistosta. Arviointilausuntojen perusteella YHYSin
johtokunta päätti myöntää palkinnon Katariina Kiviluodolle työstä ”The layered reality of sustainable
transport campaigning” (Turun yliopisto, tulevaisuudentutkimus). Tänä vuonna ensimmäisen kerran
osallistuvia töitä pystyivät ehdottamaan myös tekijät itse.
Seuran vuosikokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 24.3.2017 Tampereella. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös
ja toimintakertomus sekä myönnettiin vuoden 2015 johtokunnalle ja taloudenhoitajalle vastuuvapaus.
Seuran syyskokous pidettiin 23.11.2017 Turussa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio ja
toimintasuunnitelma sekä valittiin uusi johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna
Kaljonen (Suomen ympäristökeskus) ja varapuheenjohtajaksi Eerika Albrecht (Itä-Suomen yliopisto).
Johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa):
Mikko Jalas (Jarkko Levänen), Minna Santaoja (Anne Kumpula), Markus Vinnari (Krista Willman),
Jarno Valkonen (Leena Suopajärvi), Suvi Huttunen (Riikka Aro), Kamilla Karhunmaa (Senja Laakso), Johan
Munck af Rosenschöld (Nina Janasik-Honkela), Esa Ruuskanen (Jani Lukkarinen), Kenneth Nordberg
(Ann-Sofi Hermanson) ja Karoliina Isoaho (Roope Kaaronen).
Toiminnantarkastajiksi valittiin Sarianne Tikkanen ja Saija Miina. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin
Jorma Jantunen ja Annukka Berg.

