
Toimintakertomus vuodelta 2019 

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. 

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. 

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2019 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja 
jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkoivat 
hovioikeudenneuvos Satu Saarensola, lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko 
Nyyssolä, ma. oikeusneuvos Ari Wirén, hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija 
Lehto ja varatuomari Markus Äimälä. 

Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen jatkoi yhdistyksen sihteerinä sekä 
rahastonhoitajana. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi OTM Heli 
Tikkanen. 

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja 
varatuomari Timo Koskinen. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Mika 
Kärkkäinen ja lakimies Jenniveera Tabell. 

Yhdistyksen talous ja jäsenasiat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 ja 
myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. 

Vuoden 2019 tilinpäätös on 2 525,58 euroa ylijäämäinen. 

Jäsenmaksun vuodelta 2019 maksoi ennen vuoden päättymistä 458 jäsentä. Jäsenmäärä 
on edelleen voimakkaassa kasvussa. 

Vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys 
Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen 
jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa. 



Kunniajäsenet   

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat yhdistyksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja, entinen 
työtuomioistuimen presidentti, oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo, oikeustieteen 
emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka 
Orasmaa. 

Yhdistyksen kokoukset 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 22.5.2019 kello 13.00 
Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa. Yhdistys järjesti virallisen vuosikokouksen 
yhteydessä seminaarin ”Työoikeudelliset erityiskysymykset Helsingin hovioikeudessa”, 
josta lisää alla. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla 
toimintakertomuksen eri kohdissa. 

Seminaarit  

Yhdistys järjesti 22.5.2019 seminaarin aiheesta ”Työoikeudelliset erityiskysymykset 
Helsingin hovioikeudessa”. Aiheesta keskustelemassa olivat hovioikeudenlaamanni Risto 
Jalanko, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola ja asianajaja, varatuomari Mari Mohsen. 

Yhdistys järjesti yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Työelämän etiikka -kesäpäivän 
13.6.2019. Kesäpäivässä käsiteltiin seuraavia aiheita: 

§ Etiikka työoikeuden tutkimuksessa, opetuksessa ja kirjoittamisessa / OTT, työ- ja 
sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja 

§ Suomen lainsäädäntö ja kansainvälisten normien eettiset vaatimukset / OTT, 
yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen 

§ Lainlaatijan eettiset reunaehdot – erityisesti lainvalmistelijan näkökulmasta / 
Lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen 

§ Tuomarin etiikka / OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola 
§ Työnantajan vastuulliset valinnat / professori emeritus Tarmo Miettinen 
§ Etiikka henkilöstön edustajan tehtävissä / OTT, työoikeudendosentti Helena 

Lamponen 
§ Työ ja elämän merkityksellisyys / FT, oikeusfilosofian yliopistonlehtori Maija Aalto-

Heinilä 
§ Ajatuksia asianajajan etiikasta / työelämäprofessori Toni Malminen 
§ Työoikeuden kysymykset asianajajan näkökulmasta / asianajaja Mari Mohsen 

Kesäpäivän yhteydessä yhdistys järjesti 12.6.2019 koulutustilaisuuden aiheesta: 
Työoikeudelliset tulkinnat – viimeaikaisen oikeuskäytännön uutuudet? Tilaisuudessa 
kouluttajina toimivat OTT Jaana Paanetoja ja OTT Marjo Ylhäinen. 

 



Aamukahvitilaisuudet  

Yhdistys on vuonna 2019 järjestänyt neljä aamukahvitilaisuutta: 

§ 7.2.2019 STTK ry:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Katarina Murto alusti 
yhteistoimintalain muutostarpeista syksyllä 2018 valmistuneen selvityksen 
pohjalta ja yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala arvioi lain muutostarpeita 
käytännön työn näkökulmasta. 

§ 28.3.2019 Asianajaja Markus Lohi ja lakimies Mika Kärkkäinen alustivat aiheesta: 
Työsuhteissa noudatettavat vanhentumis- ja kanneajat – muutamia 
erityiskysymyksiä. 

§ 19.9.2019 OTT Jaana Paanetoja ja lakimies Anu-Tuija Lehto käsittelivät yhdistyksen 
tuomioistuinsarjassa työtuomioistuimen ratkaisuja TT 2018:8 ja TT 2016:65, jotka 
koskevat irtisanomista sairauden sekä työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen 
vähentymisen perusteella. 

§ 22.11.2019: Tuomioistuinsarjassa aiheena oli ”Korkeimman hallinto-oikeuden 
oikeuskäytäntö, erityisesti kollektiiviperusteinen irtisanominen ja määräaikaisten 
suoja (KHO:2019:29 ja 2019:28)”.  Alustajana KHO:n jäsen, ma. oikeusneuvos Ari 
Wirén ja Jaana Paanetoja. 

Opintopiiri 

Yhdistyksen syksyllä 2016 käynnistämä opintopiiritoiminta 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. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja 
sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen 
tahon, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään, toiminnasta ja esille nostamista 
työoikeudellisista kysymyksistä. 

Vuoden 2019 aikana opintopiiri kokoontui neljä kertaa: 28.1.2019, 26.3.2019, 4.10.2019, 
20.11.2019. 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 

Vuosikirjan 2019 koostaminen aloitettiin vuonna 2019 ja se ilmestyi joulukuussa 2019. 
Vuosikirja sisältää seuraavat kirjoitukset: 

§ Hietala Harri: Henkilöstön edustajat yhteistoimintamenettelyssä 
§ Lamponen Helena: Kokonaistyöaikamääräykset ja joustotyöaika – arviointia 

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-55/18 CCOO v. SAE 
vaikutuksista Suomessa 

§ Maarianvaara, Jukka: Sukupuolen moninaisuus työelämässä 



§ Moilanen Juha-Matti: Työntekijän suojelu työsuhteen päättymisestä sovittaessa 
§ Salmela Anu: Työntekijän epäpätevyys määräaikaisen työsopimuksen 

solmimisperusteena 
§ Paanetoja Jaana – Lamponen Helena: Mauri Saarinen in memoriam 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut 
osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Opintopiirin toiminnasta on tiedotettu 
opintopiirin omalla sähköpostilistalla. 

Helsingissä maaliskuun 27. päivänä 2020 

 


