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1.	  Tekniikan	  alan	  akateemisten	  komiteoiden	  vaalit	  	  
	  
TKK:n	  jakautumisesta	  neljäksi	  kouluksi	  seuraa	  hallinnon	  rakenteiden	  
uudistumista.	  Kouluihin	  nimitetään	  akateemiset	  komiteat,	  joiden	  
henkilöstöedustajat	  valitaan	  vaaleilla	  15.12.	  	  
	  
https://inside.aalto.fi/display/aallosta/Tekniikan+alan+akateemisten+komiteoi
den+vaalit	  	  
	  
Tarvitsemme	  vaaleihin	  ehdokkaita	  ja	  äänestäjiä!	  Niinpä	  	  
1.	  Tarkistathan	  ennen	  ti	  16.11.	  klo	  15,	  että	  olet	  vaalioikeutettu.	  Tee	  tarvittaessa	  
oikaisupyyntö.	  	  
2.	  Ilmoita	  23.11.	  mennessä	  Elina	  Moisiolle	  halukkuudestasi	  asettua	  ehdolle	  
omassa	  koulussasi.	  Elina	  koordinoi	  mahdollisia	  vaaliliittoja	  ja	  auttaa	  
ehdokkuuspaperien	  laatimisessa.	  	  
3.	  Äänestä	  joko	  ennakkoon	  7.-‐14.12.	  tai	  varsinaisena	  vaalipäivänä	  15.12.	  	  
	  
Akateeminen	  komitea	  on	  koulun	  korkein	  toimielin,	  jossa	  on	  myös	  henkilöstön	  
edustajia.	  Se	  korvaa	  nykyiset	  tiedekuntaneuvostot.	  Ainoa	  varma	  paikka	  vaikuttaa	  
mm.	  tutkimusta	  koskeviin	  asioihin	  on	  akateeminen	  komitea.	  Akateemisissa	  
komiteoissa	  on	  neljätoista	  (14)	  jäsentä,	  joista	  kuusi	  (6)	  edustaa	  
professorikuntaa,	  neljä	  (4)	  muuta	  tutkimus	  ja	  opetushenkilöstöä	  sekä	  muuta	  
henkilöstöä	  ja	  neljä	  (4)	  opiskelijoita.	  Kemian	  tekniikan	  komiteassa	  on	  kuitenkin	  
yksitoista	  (11)	  jäsentä,	  joista	  viisi	  (5)	  edustaa	  professorikuntaa,	  kolme	  (3)	  muuta	  
tutkimus	  ja	  opetushenkilöstöä	  sekä	  muuta	  henkilöstöä	  ja	  kolme	  (3)	  opiskelijoita.	  	  
	  
	  
2.	  Jäsentilaisuus	  2.12.	  klo	  13	  sali	  G:	  Tutkijan	  tulevaisuus	  Aallossa	  	  
	  
Aallon	  urajärjestelmiä	  on	  kehitetty	  mutta	  ne	  näyttävät	  edelleen	  monien	  
jäsentemme	  näkökulmasta	  huolestuttavilta.	  Tenure	  track	  –paikkoja	  on	  tulossa	  
auki	  melko	  rajallinen	  määrä.	  Muut	  urat	  ja	  tehtävät	  ovat	  pääasiassa	  
määräaikaisia.	  Tietoa	  post-‐doc-‐,	  scientist-‐	  ja	  lehtori-‐urien	  henkilömääristä	  ei	  ole.	  
Vuonna	  2009	  TKK:n	  tutkimushenkilökuntaan	  kuului	  1528	  henkeä.	  Tässä	  luvussa	  
eivät	  ole	  mukana	  professorit	  ja	  muu	  opetushenkilökunta.	  
Tutkimushenkilökunnasta	  83,3	  %	  oli	  määräaikaisia.	  Miten	  tässä	  käy?	  	  
	  



Aallon	  henkilöstöjohtaja	  Hanna-‐Leena	  Livio	  tulee	  vastaamaan	  kysymyksiimme	  
torstaina	  2.12.	  klo	  13.00	  –	  14.30,	  paikkana	  päärakennuksen	  G-‐Sali.	  Tule	  
kysymään,	  kuulemaan	  ja	  kertomaan	  ovat	  ajatuksesi.	  Myös	  uudet	  jäsenet	  ja	  
asioista	  muuten	  vain	  kiinnostuneet	  ovat	  tervetuleita.	  Kahvitarjoilun	  
mitoittamiseksi	  ilmoittaudu	  Replyllä	  Petri	  Kärhälle	  (petri.karha@tkk.fi).	  	  
	  
	  
3.	  Palkkausasioita	  	  
	  
Aallon	  opetus-‐	  ja	  tutkimushenkilökunnan	  palkkausta	  koskien	  on	  tehty	  
paikallinen	  sopimus.	  	  
	  
https://inside.aalto.fi/display/HR/Paikallinen+sopimus	  	  
	  
Sopimus	  koskee	  suurinta	  osaa	  jäsenkunnastamme.	  Sopimus	  mahdollistaa	  
kevyemmän	  prosessin	  palkkauksesta	  sopimiseen	  kuin	  aiempi	  UPJ	  (YPJ).	  
Perustana	  ovat	  edelleen	  YPJ:n	  vaativuustasot,	  mutta	  palkka	  voidaan	  sopia	  
laitoksen	  sisällä	  ilman	  että	  sitä	  täytyy	  kierrättää	  arviointiryhmässä.	  Siirtyminen	  
uuteen	  käytäntöön	  tapahtuu	  pikkuhiljaa,	  kun	  on	  tarvetta	  tarkistaa	  palkkaa	  tai	  
uusia	  sopimuksia.	  Takarajana	  ovat	  ensi	  kevään	  kehityskeskustelut,	  joiden	  
jälkeen	  kaikki	  siirtyvät	  kevennettyyn	  järjestelyyn.	  	  
	  
Palkkojamme	  korotetaan	  marraskuun	  alusta.	  	  
	  
https://inside.aalto.fi/display/HR/Palkankorotukset+1.11.2010	  	  
	  
Korotukseen	  sisältyy	  5,5	  %	  kertaerä	  ja	  0,4	  %	  -‐	  1,74	  %	  suuruinen	  pysyvä	  korotus.	  	  
	  
	  
4.	  Päivitäthän	  yhteystietosi	  	  
	  
Jos	  yhteystietosi	  ovat	  muuttuneet,	  muista	  päivittää	  ne	  
TEK:iin!Työehtosopimuksemme	  on	  katkolla	  ensi	  keväänä	  ja	  työtaistelu	  on	  
näinollen	  mahdollinen.	  Ajantasaiset	  yhteystiedot	  ovat	  tärkeitä	  mahdollisten	  
työtaistelutilanteiden	  varalle.	  Ilmoita	  muutokset	  ystävällisesti	  myös	  
sihteerillemme	  Petri	  Kärhälle.	  OTTIlla	  on	  oma	  erillinen	  jäsenrekisteri	  tiedotusta	  
varten.	  	  
	  


