Toimintakertomus vuodelta 2018
Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta
Yhdistys on toiminut edelleen Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen
(International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona.
Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja on mainitun kansainvälisen yhdistyksen
hallituksen (Executive Committee) jäsen.
Paanetoja edusti yhdistystä mainitun kansainvälisen järjestön maailmankongressissa
Torinossa 4.–7.9.2018.
Yhdistys on ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.
Yhdistyksen hallitus ja virkailijat
Yhdistyksen vuosikokouksessa 2018 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja
jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin
hovioikeudenneuvos Satu Saarensola. Muina jäseninä jatkoivat lakimies Anja Lahermaa,
varatuomari Mikko Nyyssolä, työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, hallitusneuvos Tarja
Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä.
Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen jatkoi yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana
sekä teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi lakimies Heli Tikkanen.
Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja
varatuomari Timo Koskinen. Heidän varajäsenikseen valittiin varatuomari Mika
Kärkkäinen ja lakimies Jenniveera Tabell.
Yhdistyksen talous ja jäsenasiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 ja
myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.
Vuoden 2018 tilinpäätös on 1 423,57 euroa ylijäämäinen.
Jäsenmaksun vuodelta 2018 maksoi ennen vuoden päättymistä 422 jäsentä. Jäsenmäärä
on edelleen voimakkaassa kasvussa. Yhdistys erotti vuonna 2018 jäsenyydestä henkilöitä,
jotka eivät maksukehotuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksua.

Vuoden 2018 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys
Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen
jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.
Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseniä ovat yhdistyksen entiset puheenjohtajat, oikeustieteen tohtori
Jorma Saloheimo, emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja varatuomari Pekka Orasmaa.
Yhdistyksen kokoukset
Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 30.5.2018 kello 14.00
Helsingin yliopiston kielikeskuksen 1. kerroksen salissa. Yhdistys järjesti virallisen
vuosikokouksen yhteydessä seminaarin ”Vaihteleva työaika”. Vuosikokouksessa
käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla toimintakertomuksen eri kohdissa.
Seminaarit
Yhdistys järjesti ”Työoikeus- ja elämä ajassa mukana?” -juhlaseminaarin yhdistyksen
60-vuotisen olemassaolon kunniaksi 13.4.2018. Seminaarissa käsiteltiin seuraavia aiheita:
§
§
§
§
§

§

Tulevaisuus ja innovatiivisuus työoikeudellisissa kirjoituksissa / yhdistyksen
puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja
Katsaus työoikeuden tutkimuksen haasteisiin / OTT, yliopistonlehtori Marjo
Ylhäinen
Jakamis- ja alustatalous – miten lainsäätäjän on varauduttava tulevaan? /
hallitusneuvos Susanna Siitonen
Työkykyjohtamisen mestariluokka / asiantuntijalääkäri Jan Schugk
Uutta sisältöä työlaeille? Lainlaatijan ja –soveltajan haasteet? Aiheesta
keskustelivat OTT Jaana Paanetojan johdolla professori Niklas Bruun,
hallitusneuvos Tarja Kröger, asianajaja Mauri Saarinen, varatuomari Päivi Ahonen,
varatuomari Mikko Nyyssölä, OTT, dosentti Jorma Saloheimo ja
työtuomioistuimen presidentti Pekka Pärnänen.
Mikä työllistää asianajajia – työoikeus nyt ja mihin ollaan menossa? / asianajaja
Anu Waaralinna

Yhdistys järjesti 30.5.2018 vuosikokouksensa yhteydessä Vaihteleva työaika seminaarin, jossa vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner Työ- ja elinkeinoministeriöstä
alusti aiheesta ”Vaihteleva työaika”. OTT Jaana Paanetoja, lakimies Janne Kiiskinen
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:stä ja lakimies Karoliina Huovila Palvelualojen
ammattiliitto PAM ry:stä esittivät aiheesta kommenttipuheenvuorot.
Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja ja sihteeri AA, VT Mari Mohsen edustivat
yhdistystä lisäksi Lapin yliopiston Hyvinvointioikeuden päivillä Rovaniemellä 14. –

15.5.2018. Paanetoja alusti seminaarissa aiheesta Työttömien, turvapaikanhakijoiden ja
vammaisten aktivointi oikeudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti ja Mohsen aiheesta Hyvä
johtaminen ja työelämän muutos – työoikeusasianajajan näkökulma.
Aamukahvitilaisuudet
Yhdistys on järjestänyt neljä aamukahvitilaisuutta vuonna 2018:
§
§
§

§

9.2.2018 Professori Seppo Koskinen ja OTM Eveliina Hokkanen: Työ- ja
virkaehtosopimusten selviytymislausekkeet.
12.9.2018 OTT Helena Lemponen: Itsensätyöllistäjien oikeudesta
työehtosopimustoimintaan – edellytykset ja rajoitukset.
4.10.2018 OTT Outi Anttila, OTT Jaana Paanetoja, lakimies Anu-Tuija Lehto,
lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä ja asianajaja Mari Mohsen: Korkeimman
oikeuden tuore oikeuskäytäntö – Muun työn tarjoamisvelvoite määräaikaisen
työsuhteen päättyessä / Mahdollisuus irtisanoa työntekijä yhteistyökumppaneiden
palautteen perusteella / Työtehtävien muuttaminen irtisanomisen yhteydessä.
23.11.2018 OTT Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikuluihin liittyvät kysymykset.

Opintopiiri
Yhdistyksen opintopiiritoiminta on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja
kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on tarjota
vertaistukea erityisesti työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten
aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä.
Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana
Paanetoja.
Vuoden 2018 aikana opintopiiri kokoontui kuusi kertaa: 26.2.2018, 26.3.2018, 25.4.2018,
28.5.2018, 15.10.2018 sekä 13.12.2018.
Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja
Vuosikirjan vuoden 2018 koostaminen aloitettiin vuonna 2018 ja se ilmestyi helmikuussa
2019. Siinä julkaistiin seuraavat artikkelit ja yksi näkökulma-kirjoitus (uusi vuosikirjan
osasto):
§
§
§
§

Kutvonen Elmiira: Järjestäytymättömän työnantajan kompetenssi paikalliseen
sopimiseen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella
Lamponen Helena: Itsensä työllistäjien oikeudesta työehtosopimustoimintaan –
edellytykset ja rajoitukset
Lehto Anu-Tuija: Työneuvostoa uudistettava – lausunnonantajan roolista
valvontaelimeksi
Paanetoja Jaana: Työoikeudellisesta kirjoittamisesta kriittisesti

§

Näkökulma: Nyyssölä Mikko: Tietosuojavastaavan työoikeudellisesta asemasta

Tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa
yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen opintopiirin toimintaa varten on lisäksi ollut oma
postituslistansa. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut
osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi.
Helsingissä toukokuun 3. päivänä 2019

