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1. Kutsu syyskokoukseen
Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 22.11.2015 kello 14 - 16
Sähkötekniikan koulun kokoushuone Strömbergiin (E220) osoitteessa Otakaari 5 A. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. TEK tarjoaa tuttuun tapaan pullakahvit, jonka mitoitusta varten pyytäisimme
ilmoittautumista pe 18.11. mennessä (petri.karha@aalto.fi). Kokouksessa valitaan uusi hallitus. YTneuvottelut osuivat myös meihin, joten uudet jäsenet hallitukseen olisivat erittäin tervetulleita.
2. Syyskokouksen esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3) Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään jäsenmaksun suuruus
ja mahdolliset palkkiot
4) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
6) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa
7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat: Ei ole
3. Viivästetyt irtisanomiset
Viime kevään YT-neuvottelujen kummallisuuksiin kuuluivat ilmoitukset siitä, että työntekijä on
irtisanomisuhan alla, ja tilannetta tarkastellaan määräajankohtana tulevaisuudessa. Näistä ei oikein
pystynyt päättelemään yksiselitteisesti, mistä on kyse. Pahimman mukaan mietitty tulkinta oli se, että
henkilöistä halutaan päästä eroon, mutta tärkeiden projektivastuiden takia vasta hieman myöhemmin, kuin
mihin irtisanomisaika antaa mahdollisuuden. Haluaisimme tietää, miten irtisanomisuhan alla oleville
tutkijoillemme on käynyt? Osassa tapauksista on ilmeisesti ilmoitettu tarkasteluajankohta jo mennyt, mutta
mitään keskustelua taloudellisesta tilanteesta ei pidetty. Onko tämä tulkittava niin, että irtisanomisen uhka
raukesi? Raportoikaapa tilanteista. Meitä kiinnostaa sekä tilanteet joissa asiaa ei tarkasteltu tai
tarkasteltiin. Viivästetyt irtisanomiset ovat mielestämme laittomia tai ainakin moraalisesti arveluttavia.
Suomen laki ei tällaista menettelyä tunne.
4. YPJ:n arviointityöryhmiin jäseniä
OTTIlla on edustaja palkkojen arviointityöryhmissä
(https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=38807401) sekä Opetus- ja tutkimushenkilöstön
puolella, että Muun henkilökunnan puolella. Löytyisikö näihin tehtäviin kiinnostuneita? Opetus- ja
tutkimushenkilöstön arviointiryhmään tarvittaisiin uusi jäsen tai varajäsen heti. Muun henkilökunnan
arviointiryhmän paikka vapautuu eläköitymisen kautta ensi keväänä. Ryhmät kokoontuvat muutaman
kerran vuodessa ja vahvistavat henkilöiden ehdotetut palkkatasot. Homma ei työllistä hirveän paljon ja on
ihan mielenkiintoista.

5. Pysäköinti maksulliseksi Otaniemessä
Aalto-yliopisto kaavailee maksullista pysäköintiä Otaniemeen. Uudistuksen perusteena on muun muassa
kestävä kehitys, metroaseman aiheuttama paine liityntäpysäköinnille, ja rahan säästö. Maksullisuus tulisi
voimaan vuoden 2017 aikana. Suunnitelmaa käytiin läpi työantajan ja pääluottamusmiesten kesken
yhteistoimintaneuvostossa syyskuussa. Tilaisuuteen kerättyjen mielipiteiden mukaan suurin osa
luottamusmiehistä vastustaa pysäköinnin maksullisuutta selkeästi. Perusteina vastustukselle oli muun
muassa hankalat liikenneyhteydet – kaikki kun eivät asu uuden metroradan varrella, aiheutuvat
hankaluudet perheellisille työntekijöille, sekä yksinkertaisesti se, että ei työntekijöiden pitäisi joutua
maksamaan siitä, että tulevat töihin. Jäsenistöltä saadun kriittisen palautteen pohjalta käydyn keskustelun
jälkeen työnantajan edustajat totesivat, että asia palaa vielä uudestaan keskusteltavaksi YTneuvottelukuntaan.
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