
Toimintakertomus vuodelta 2016 

 Yhdistyksen kokoukset 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 31.5.2016 kello 9.00 alkaen 
työtuomioistuimessa, osoitteessa Radanrakentajantie 5. Vuosikokouksessa käsiteltyjä 
virallisia yhdistysasioita selostetaan tämän vuosikertomuksen eri kohdissa. 

Virallisen kokouksen jälkeen asianajaja Mauri Saarinen piti vuosikokousesitelmän, joka 
käsitteli työaikasääntelyn uudistamista. 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tie-toa 
yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut 
osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Kotisivujen kautta on muun muassa ollut 
mahdollista hoitaa jäsenasioita ja tilata yhdistyksen vuosikirjoja. 

Aamukahvitilaisuudet 

Yhdistys on vuonna 2016 järjestänyt 4 aamukahvitilaisuutta: 

Oikeustieteen tohtori Jari Murto: Ryhmäsopiminen työpaikoilla (perustuen Murron 
väitöskirjaan), 3.2.2016. 

Professori Jaana Paanetoja: Työnantajan lojaliteettivelvoite, 29.4.2016. 

Varatuomari Jukka Ahtela: Työaika, tietotyö ja tulevaisuus; esimerkkinä ohjelmistoala, 
25.10.2016. 

Oikeustieteen tohtori Helena Lamponen: Yhteistoiminnan henki yhteistoiminnan 
neuvotteluissa, 13.12.2016. 

Opintopiiri 

Yhdistys on syksyllä 2016 käynnistänyt opintopiiritoiminnan. Opintopiiri on tarkoitettu 
kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin 
tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, 
mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja 
ajankohtaisista kysymyksistä. Opintopiiri kokoontuu säännöllisesti ilta-aikaan. 
Tapaamisten kesto on noin kaksi tuntia. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, 
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on 
lyhyt alustus sen tahon toiminnasta, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään. 



Syksyllä 2016 opintopiiri kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla opintopiiri oli 
työneuvoston vieraana (osallistujia 14) ja toisella kerralla Helsingin yliopiston 
työoikeusoppiaineen vieraana (osallistujia 12). 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 

Vuosikirja 2014-2015 ilmestyi alkuvuodesta 2016. 

Kansainvälinen toiminta 

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen 
(International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona 
ja kuulunut assosioituneena yhteisöjäsenenä Kansainväliseen työelämän suhteiden 
yhdistykseen (International Industrial Relations Association, IIRA). 

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2016 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana 
Paanetoja hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi jatkamaan lakimies Anja Lahermaa ja varatuomari Mikko 
Nyyssölä. Uusiksi jäseniksi valittiin valtakunnansovittelija Minna Helle ja 
työtuomioistuinneuvos Ari Wirén. Muina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Tarja Kröger, 
lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä. 

Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Matleena 
Engblom. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana toimii toimistosihteeri Helinä 
Havumäki. 

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja 
työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Timo 
Koskinen ja varatuomari Mika Kärkkäinen. 

Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 ja 
myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. 

Vuoden 2016 tilinpäätös on 3 597,84 euroa ylijäämäinen. 

Jäsenmaksun vuodelta 2016 maksoi ennen vuoden päättymistä 298 jäsentä. 
Jäsenrekisterissä oli 486 jäsentä. Jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa. 



Vuoden 2016 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys 
Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen 
jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa. 

 


