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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. YHYS julkaisee myös Versus -verkkolehteä 
yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran sekä Suomen maantieteellisen seuran kanssa 
(www.versus-lehti.fi).  
 
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 (yt-
ymp@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 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 2018 
 
Johtokunta  
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Minna Kaljonen ja varapuheenjohtajana Eerika Albrecht. Lisäksi 
johtokuntaan kuuluivat vuonna 2018 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), Esa Ruuskanen (Jani Lukkarinen), Kenneth Nordberg (Ann-Sofi 
Hermanson) ja Karoliina Isoaho (Roope Kaaronen).  
 
Seuran sihteerinä toimi Minna Santaoja ja taloudenhoitajana Johan Munck af Rosenschöld. Johtokunta 
kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa; yksi kokouksista pidettiin sähköpostikokouksena.  
 
Seuran talous  
Seuran tulot koostuivat vuonna 2018 jäsenmaksutuloista 2386 € ja TSV:n kollokvioavustuksesta 2300 €. 
Syyskollokvion rahaliikenteestä vastasi Lapin yliopisto (LY), jossa tilaisuus järjestettiin. LY keräsi 
osallistumismaksuja 4458,70 €, LY osallistui kollokvion kuluihin yhteensä 2 574,82 € edestä. YHYS 
osallistui kollokvion kuluihin 473,46 €. Kollokvion kulut olivat yhteensä 8531,23 €. Politiikkadialogin kulut 
jaettiin Ympäristötiedon foorumin kanssa: YHYS osallistui kuluihin 585,19 €. Seuran hallintokulut olivat 0 
€ ja muut kulut 371 €. Vuoden 2018 tulos oli 956,35 € ja oma pääoma yhteensä 961,72 € (31.12.2018). 
 
Seuran jäsenet  
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seurassa oli vuoden 2018 lopussa jäseniä 247. 
Jäsenmaksun maksoi 100 jäsentä. Tukijäseniä seuralla ei ollut. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2018 oli 25 
€ varsinaisilta jäseniltä, 12 € 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 toimi Karoliina 
Isoaho. 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 690 
seuraajaa. Seuran Twitter-tiliä on käytetty seuran ja alan muiden tapahtumien viestintään. 
  
YHYS ry osallistuu Versus-verkkojulkaisun julkaisemiseen ja kehittää sitä aktiivisesti tieteellisen 
tutkimuksen keskustelukanavana. YHYS:n edustajina Versus-lehden toimikunnassa toimivat Minna 
Kaljonen ja Jarno Valkonen. Versus julkaistiin virallisesti 4.5.2018. Vuonna 2018 Versuksen 
kehityskoordinaattorina toimi Anna Pulkka, nyt koordinointia jatkaa Allegra Lab Helsinki ry.Toimitustyön 
rahoitus koostui pääsääntöisesti Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahasta. Myös Julkea!-hankkeen 
Koneen säätiön rahoitus mahdollisti Versus-lehden kehittämistä koskevaa työtä (esim. 
hakukoneoptimointipilotti ja –koulutus, some-strategian kehittäminen, koordinaatio).  
 
Vuonna 2018 Versuksessa julkaistiin yhteensä 45 juttua, joista 13 oli Tiededebatteja, 3 Gradusta asiaa -
opiskelijatekstejä ja 29 Kriittinen tila -puheenvuoroja. Näiden tekstien lisäksi Versuksen sivuilla julkaistiin 
8 tiedotetta lähestyvistä tapahtumista. Ensimmäisenä vuotena (4.5.-31.12.2018) Versuksen sivuja 
katseltiin Google Analyticsin mukaan yhteensä 14 154 kertaa. Tästä luvusta 16,7% muodostui sivulle 
palaavista kävijöistä. 88,50% lukijoista tulevat Suomesta.  Vuoden 2018 viisi luetuinta juttua olivat: 
1. Leipäjono kadulla: urbaani köyhyys ja julkinen tila, Sara Haapanen 



2. Suomalaisten ruokaturvaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä, Antti Puupponen, Ari Paloviita, Teea 
Kortetmäki & Tiina Silvasti 
3. Kun puhumme biodiversiteetistä, puhumme ihmisestä, Outi Silfverberg 
4. Ovatko kulttuurit vain välineitä arktisille valtioille?, Hanna Lempinen 
5. Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan myös kansalaistoimintaa, Anna Pulkka 
 
Seminaarit  
Seura järjesti vuonna 2018 kaksi tilaisuutta: Politiikkadialogin ja syyskollokvion.  
 
Politiikkadialogi järjestettiin Ympäristöministeriön Pankkisalissa 6.6.2018 teemalla ”Julkinen ja tekevä 
tiede”. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin ja Julkea! –hankkeen kanssa. 
Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat YHYS ry:n puheenjohtaja Minna Kaljonen ja Ympäristötiedon 
foorumin koordinaattori Outi Silfverberg. Tilaisuus keräsi 83 osallistujaa ja sitä oli mahdollista seurata 
myös verkkolähetyksenä. Etänä tilaisuutta seurasi enimmillään 40 katsojaa. 
(http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/julkinen-ja-tekeva-tiede/) 
 
22.-23.11.2018 seura järjesti kansainvälisen syyskollokvion Rovaniemellä teemalla ”Naturecultures”. 
Kollokvio kokoontui ensimmäistä kertaa Lapin yliopistolla. Keynote-luennot tulivat myöhemmin 
katsottaviksi Versuksen sivuille. Keynote-puhujina olivat Laura Watts (University of Edinburgh), Rauna 
Kuokkanen (University of Lapland), Päivö Kinnunen (University of Oulu) ja Phillip Vannini (Royal Roads 
University). Kollokviossa kokoontui 12 työryhmää, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Rekisteröityneitä osallistujia oli 106. Kollokviota edeltävänä keskiviikkona järjestettiin tapaaminen 
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen jatko-opiskelijoille Hyde Park –formaatilla. Tilaisuuteen 
osallistui yli 30 jatko-opiskelijaa. Konferenssin aluksi Versus järjesti Anna Pulkan vetämän Tiedeviestintä 
antroposeenissä –työpajan, jossa pohdittiin ilmastonmuutoksesta käytävää julkista keskustelua. 
Työpajaan osallistui 14 henkilöä. (https://www.ulapland.fi/EN/Events/YHYS-Colloquium) 
 
Yrjö Haila gradupalkinto  
Vuonna 2018 Yrjö Haila -gradukilpailuun ilmoitettiin kaksitoista työtä kahdeksasta yliopistosta, 
yhdeksästä oppiaineesta. Tutkielmista kahdeksan oli kirjoitettu englannin, kolme suomen ja yksi ruotsin 
kielellä. Töiden arvioitsijoina toimivat YTT, tutkimuskoordinaattori Riikka Aro Jyväskylän yliopiston 
sosiologian yksiköstä ja FT, yliopistotutkija Esa Ruuskanen Oulun yliopiston historian, kulttuurin ja 
viestintätieteiden yksiköstä. Arviointilausuntojen perusteella YHYSin johtokunta päätti myöntää 
palkinnon Tampereen yliopistosta aluetieteen ja ympäristöpolitiikan koulutusohjelmasta valmistuneelle 
Tiia Tanskaselle tämän pro gradu –tutkielmasta Gender mainstreaming in a water intervention: women's 
experiences in Sre Chea Commune in rural Cambodia. 
 
Seuran vuosikokoukset  
Seuran kevätkokous pidettiin 6.6.2018 Helsingissä Ympäristöministeriön Norppa-kokoussalissa, 
Politiikkadialogin yhteydessä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus 
sekä myönnettiin vuoden 2017 johtokunnalle ja taloudenhoitajalle vastuuvapaus. 
 
Seuran syyskokous pidettiin 22.11.2018 Rovaniemellä syyskollokvion yhteydessä. Kokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin uusi johtokunta. Johtokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Minna Kaljonen (Suomen ympäristökeskus) ja varapuheenjohtajaksi Jarkko 
Levänen (LUT yliopisto). 
 
Johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa):  
Kamilla Karhunmaa (Senja Laakso), Karoliina Isoaho (Mikko Jalas), Johan Munck af Rosenschöld (Nina 
Janasik), Suvi Huttunen (Riikka Aro), Jarno Valkonen (Leena Suopajärvi), Minna Santaoja (Ann-Sofie 
Hermansson), Esa Ruuskanen (Roope Kaaronen), Outi Ratamäki (Jani Lukkarinen), Juha Hiedanpää (Vilja 
Varho) ja Teea Kortetmäki (Lauri Lahikainen). 
  

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/julkinen-ja-tekeva-tiede/
https://www.ulapland.fi/EN/Events/YHYS-Colloquium


Toiminnantarkastajiksi valittiin Saija Miina ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Sarianne 
Tikkanen ja Annukka Berg. 


