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TKK:n päärakennus D-sali
Torstai 16.6.2005 klo 14
14 jäsentä, 2 muuta ja TEK:n edustaja (Liite 1)

1. Kokouksen avaus
Otaniemen TEK-tutkijoiden puheenjohtaja Elina Moisio avasi kokouksen klo 14:10 ja
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Moisio, sihteeriksi Tellervo Brandt ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Savola ja Jari Hovila.
3. Yleiskatsaus
Puheenjohtaja kertoi yhdistyksen perustamisen vaiheista ja tähän astisesta toiminnasta.
Petri Kärhä esitteli tilastotietoa jäsenistöstä.
4. TEK:n puheenvuoro
Tekniikan akateemisten liiton julkisen sektorin asiamies Anja Helin esitteli julkisen sektorin edunvalvontaa.
TEK on OAJ:n jälkeen suurin akavalainen liitto, mutta TEK:n jäsenistä suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla. Valtiolla tai kunnissa on TEK:n jäseniä noin 7000. TEK:ssä
valtiosektorin asioita hoitaa valtiovaliokunta, jossa on 15 jäsentä, mutta tällä hetkellä ei
ketään Otaniemestä.
Lisäksi Anja Helin valotti TEK:n, Akavan ja neuvottelujärjestö JUKO:n (Julkisen alan
koulutettujen neuvottelujärjestö) suhteita. TEK kuuluu Akavaan, ja TEK:n julkisella sektorilla työskentelevät kuuluvat JEA:n kautta JUKO:on. Akava ja JUKO ovat periaatteessa erillisiä saman tason järjestöjä. Tällä hetkellä kaikki JUKO:on kuuluvat liitot kuuluvat myös Akavaan, mutta periaatteessa esim. STTK:laiset liitot voivat myös kuulua JUKO:on. Työ- ja virkaehtosopimukset neuvotellaan JUKO:ssa kun taas Akava neuvottelee
TUPO:sta.
TEK:n hallituksesta oli esitetty toive, että TEK-tutkijat toimisivat mahdollisimman paljon yhteistyössä muiden akavalaisten paikallisyhdistysten kanssa.
5. Toiveita yhdistyksen toiminnalle
Puheenjohtaja esitteli jäsenhakemusten yhteydessä esitettyjä toiveita. (Yhteenveto liitteessä 2).
Keskustelussa otettiin esiin lisäksi seuraavia asioita:
• Yhteenvedon kolme ensimmäistä kohtaa ovat luultavimmin tärkeimpiä.
• Määräaikaisia työ- tai virkasuhteita ei aina anneta edes koko projektin ajaksi. Anja
Helin kommentoi, että tämä on virkamieslain vastaista.
• Alle vuoden määräaikaisuudet ovat liian lyhyitä.
• Jatko-opiskelijoiden määräaikaiset työsuhteet perustuvat opiskeluun. Liian lyhyet
pätkät eivät tässäkään tapauksessa ole hyväksyttäviä.
• Esitettiin erilaisia näkemyksiä jatko-opiskelijoiden työ- tai virkasuhteiden kestosta:
vuosi, neljä vuotta tai ensin vuoden määräaikaisuus ja sitten pidempi työ- tai virkasuhde.
• Äitiys- ja vanhempainlomat ovat hankalia tilanteita määräaikaisilla. Varusmies- tai
siviilipalvelus voi myös olla vaikea tilanne työn jatkuvuuden kannalta. Assistenteilla
määräyksiä jatketaan ko vapaan pituudella.
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• Työsuhdeasiat riippuvat usein esimiehen tai osastonjohtajan näkemyksestä, jonka
vuoksi erilaisten sääntöjen soveltamisesta olisi hyvä keskustella.
• Yhdistys voisi kartoittaa, mitä erilaisia tilanteita jäsenkunnasta löytyy.
• Mainittuihin epäkohtiin voidaan jatkossa puuttua ja vaikuttaa luottamusmiestoiminnan kautta, tasa-arvotoimikunnassa ja UPJ-työryhmien kautta.
• Yhdistys voisi järjestää yhdessä TEK:n kanssa koulutusta mm. työsuhdeasioista,
julkaisemisesta ja patenteista.
6. Luottamusmies
Puheenjohtaja kertoi, että yhdistys saa oman luottamusmiespaikan, ja luottamusmiesvaali järjestetään syyskokouksen yhteydessä. Jäseniä pyydetään harkitsemaan, ovatko he
käytettävissä tähän tehtävään.
7. Rehtorin toimikunnat
Puheenjohtaja kertoi, että toimikuntien jäsenyyksistä oli keskusteltu Akavan pääluottamusmiehen kanssa jo aikaisemmin päivällä. TEK-tutkijat ovat saamassa seuraavat paikat:
Henkilöstönkehittämistoimikunta (Elina Moisio), tasa-arvotoimikunta (Tellervo Brandt).
Lisäksi keskustelu on käynnissä koulutus- ja tutkimusneuvostosta ja strategiatyöryhmästä, joista toiseen toivomme saavamme jäseneksi Petri Kärhän.
Kevätkokous hyväksyi nämä valinnat. Lisäksi todettiin, että yhdistys voi tarpeen mukaan
perustaa omia tukijoukkoja, jotka pohtivat, mitä asioita työryhmissä olisi tarpeen ottaa
esiin.
8. Uudet jäsenet
Hallitus hyväksyi TEK-tutkijoiden jäseneksi Katrine Jokisen.
9. Hallituksen täydentäminen
Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Katrine Jokinen Tietotekniikan osastolta ja Pertti
Rantala Materiaalitekniikan osastolta. Hallituksessa jatkavat Elina Moisio (puheenjohtaja), Petri Kärhä (varapuheenjohtaja) ja Tellervo Brandt. Seuraava hallitus valitaan
syyskokouksessa.
10. Muut asiat
Yhdistykseen kaivataan lisää jäseniä. Jäsenhankintakampanja jatkuu viimeistään syksyllä
ja uuteen tiedotteeseen lisätään kokouksessa esiin tulleita aiheita.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16:00.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Elina Moisio
puheenjohtaja

Tellervo Brandt
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuula Savola

Jari Hovila
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Liite 2: Toiveita OTTIn toiminnalle – yhteenveto
• Palkkaus: UPJ, palkkataso (16)
• Työsuhteen jatkuvuus (13)
• Työnteon puitteet kuntoon, turha byrokratia pois, yhtenäinen sääntöjen soveltaminen (6)
• Rahoitus: jatkuvuus, kohdentaminen, käyttö
• Apurahatutkijoiden sosiaaliturva
• Työaikakysymykset
• Tasa-arvoasiat
• Tiedotus ja koulutus
• Tutkijoille edustus TKK:n hallintoelimiin
• Tekijänoikeusasiat
• Tutkijoiden yhteisöllisyyden lisääminen
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