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1.	  Ohjeita	  mahdollisen	  irtisanomisen	  varalle	  
	  
Aalto-‐yliopisto	  ja	  henkilöstöjärjestöt	  saivat	  YT-‐neuvottelut	  päätökseen	  
tammikuun	  alussa.	  Maksimissaan	  190	  Aaltolaista	  irtisanotaan.	  Lisäksi	  
eläköitymisten,	  määräaikaisten	  työsuhteiden	  päättymisten	  ja	  muiden	  
muutosten	  kautta	  henkilöstö	  vähenee	  arviolta	  130	  henkilöllä	  vuoden	  2018	  
loppuun	  mennessä.	  Ilmoitukset	  henkilöille	  joita	  tämä	  koskee	  tullaan	  
toimittamaan	  helmikuun	  aikana.	  Perjantaina	  29.1.	  järjestetään	  asian	  tiimoilta	  
useita	  tiedotustilaisuuksia	  eri	  kampuksilla	  ja	  kouluissa:	  
https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=41931727	  	  Kannattanee	  
käydä	  katsomassa	  oman	  koulunsa	  tilaisuus.	  
	  	  
Mikäli	  kohdallesi	  osuu	  irtisanominen,	  saat	  tarvittaessa	  tukea	  
luottamusmiehiltä.	  OTTIlaisten	  luottamusmiesten	  yhteystiedot	  löydät	  sivulta:	  
http://yoy.tek.fi/otaniemi/luottamusmiehet	  	  Myös	  muut	  JUKOn	  
luottamusmiehet	  ovat	  mahdollisuuksien	  mukaan	  käytettävissä.	  
Kaikki	  JUKOn	  luottamusmiehet	  löytyvät	  sivun	  
https://inside.aalto.fi/display/fihrs/Aalto-‐
yliopiston+luottamusmiehet+kaudella+2016+-‐+2017	  	  lopusta.	  
Luottamusmiehet	  eivät	  pysty	  ihmeisiin,	  mutta	  voivat	  olla	  tukenasi	  ja	  katsovat,	  
että	  prosessi	  menee	  asianmukaisesti	  ja	  lakeja	  noudattaen.	  
Irtisanomiskeskustelu	  on	  useimmille	  uusi	  ja	  monasti	  stressaavakin	  kokemus	  ja	  
siksi	  suositellaan	  tukihenkilön	  pyytämistä	  mukaan	  tilaisuuteen.	  Valinta	  siitä	  
pyytääkö	  ja	  kenet	  mukaan	  on	  luonnollisesti	  henkilökohtainen.	  
	  	  
Irtisanominen	  ei	  astu	  voimaan	  välittömästi	  vaan	  irtisanomisajan	  puitteissa.	  
Huomaa,	  että	  irtisanomisaika	  koskee	  myös	  ketjutettuja	  määräaikaisia	  
työsuhteita!	  Tästä	  on	  erityisesti	  keskusteltu	  työnantajan	  kanssa.	  Tieto	  siitä,	  
että	  seuraavaa	  määräaikaisuutta	  ei	  enää	  tule,	  on	  toimitettava	  irtisanomisajan	  
puitteissa,	  ikään	  kuin	  työsuhde	  olisi	  vakituinen.	  Työsopimuslain	  mukaan	  



työnantajan	  yleiset	  irtisanomisajat	  ovat	  seuraavat:	  
Kun	  työsuhde	  on	  jatkunut	  enintään	  1v	  =>	  14	  päivää	  
yli	  1	  v,	  mutta	  enintään	  4	  v	  =>	  1	  kk	  	  (5	  pv	  työnhakuun)	  
yli	  4	  v,	  mutta	  enintään	  8	  v	  =>	  2	  kk	  	  (10	  pv	  työnhakuun)	  
yli	  8	  v,	  mutta	  enintään	  12	  v	  =>	  4	  kk	  	  (20	  pv	  työnhakuun)	  
yli	  12	  v	  =>	  6	  kk	  (20	  pv	  työnhakuun)	  
Irtisanomisajasta	  osan	  saa	  käyttää	  työnhakuun.	  Käytettävissä	  olevat	  päivät	  on	  
ilmoitettu	  edellä	  suluissa.	  Pidä	  myös	  huoli,	  että	  ehdit	  irtisanomisajan	  puitteissa	  
pitämään	  rästissä	  olevat	  vuosilomasi	  tai	  vapaasi.	  Mikäli	  lomia	  ei	  ehdi	  käyttää,	  
ne	  voi	  saada	  rahana.	  Kokonaistyöajan	  vapaita	  ei	  korvata.	  
	  
Aalto	  tulee	  tarjoamaan	  irtisanottaville	  työllistymisvalmennusta.	  Myös	  TEK	  voi	  
auttaa	  jäseniään	  muun	  muassa	  uraohjauksessa,	  työnhaussa,	  ansioluettelon	  
(CV)	  laatimisessa	  ja	  vaikkapa	  työhakemusten	  kirjoittamisessa.	  TEKillä	  on	  
aluetoimisto	  Otaniemessä	  osoitteessa	  	  Jämeräntaival	  4	  C.	  Otaniemen	  
alueasiamies	  Jorma	  Louhelainen	  voi	  joko	  itse	  auttaa	  sinua,	  tai	  ohjata	  sinut	  
eteenpäin	  oikealle	  henkilölle	  TEKissä.	  Jorman	  sähköpostiosoite	  on	  
Jorma.Louhelainen@tek.fi	  ja	  puhelin	  040	  487	  3150.	  
	  
2.	  JUKOn	  informaatiotilaisuus	  irtisanotuille	  7.3.	  (ennakkoilmoitus)	  
	  
JUKOn	  jäsenjärjestöjen	  jäsenille	  on	  suunnitteilla	  informaatiotilaisuus	  
irtisanomisista	  7.3.2016	  iltapäivällä	  13-‐16.	  Tässä	  vaiheessa	  asiaa	  vasta	  
valmistellaan;	  varmistus	  ja	  kutsu	  tulee	  myöhemmin.	  Tuolloin	  on	  
todennäköisesti	  jo	  tiedossa	  ne,	  joiden	  työsuhde	  irtisanotaan.	  Jäsentilaisuuden	  
kohderyhmä	  on	  ensisijaisesti	  tämä	  ryhmä.	  Tilaisuudessa	  jäsenjärjestöjen	  
edustajat	  esittelevät	  jäsenpalveluja	  ja	  jäsenvakuutuksia.	  Työttömyysturvasta	  ja	  
työllistymispalveluista	  voidaan	  myös	  puhua.	  Mikäli	  teillä	  on	  ideoita	  tai	  toiveita	  
käsiteltäviksi	  aiheiksi,	  lähettäkää	  ne	  sähköpostitse	  OTTIn	  luottamusmiehelle	  
(petri.karha@aalto.fi)	  eteenpäin	  toimitettavaksi.	  
	  	  
3.	  Hallituksen	  järjestäytyminen	  
	  	  
OTTIn	  hallitus	  piti	  järjestäytymiskokouksensa	  	  13.1.2016.	  Hallituksen	  
sihteeriksi	  valittiin	  Pekka	  Ahola,	  ja	  varapuheenjohtajaksi	  valittiin	  Iisakki	  
Kosonen.	  
	  
Otaniemen	  TEK-‐tutkijat	  Hallitus	  


