
Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 7.6.2017 klo 9:00
Paikka: Otaniemi,  Maarintie 8, kokoushuone 1596

Pöytäkirja

1.  Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 9:58. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 4
jäsentä.

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Sami Nummelin, pöytäkirjan tarkastajiksi
Iisakki Kosonen ja Tero Haahtela.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 19.5.2017. Yhdistyksen säännöt edellyttävät kutsua 7 vrk
ennen kokousta. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

4.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin kokouskutsussa esitetty yhdistyksen säännöistä kopioitu
työjärjestys:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 2016 sekä
toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat (ei ole).

5.  Esitellään vuoden 2016 toimintakertomus

Vuoden 2016 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

6.  Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta (Liite 3).

Petri Kärhä esitti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Daniel Valtakarin laatiman
toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä.

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2016 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.



9.  Muut asiat

Ei ole.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello  10:11.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja Sami Nummelin, Sihteeri

Iisakki Kosonen, PK tarkastaja Tero Haahtela, PK tarkastaja



Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2016

1. Jäsenet ja jäsentoiminta

Jäseniä oli vuoden 2015 lopussa 117 henkeä ja vuoden 2016 lopussa 107.

Vuoden merkittävin asia oli Aallon YT-neuvottelut, jotka iskivät aika pahasti OTTIlaisiin. Aallon rahoitus
väheni, mistä syystä aloitettiin YT-neuvottelut marraskuussa 2015. Neuvottelut saatiin päätökseen
tammikuussa 2016 ja niiden lopputuloksena noin 190 henkilöä irtisanottiin. Lisäksi henkilöstöstä
vähennettiin 130 henkeä eläköitymisten kautta, tai jättämällä määräaikaiset sopimukset uusimatta.

Henkilöstön vähennyksiä perusteltiin taloudellisilla syillä, mutta tämä ei näyttänyt olevan perimmäinen syy.
Leikkaukset kohdistuivat pitkälti vanhemman kaartin tutkijoihin, jotka eivät olleet löytäneet paikkaa Aallon
urajärjestelmissä. Osalla irtisanotuista oli huomattavaakin tutkimusrahoitusta hankittuna, mutta tätä ei
huomioitu. Yksi YT-neuvottelujen kummallisuuksista oli ”viivästetyt irtisanomiset.” Osaa tutkijoista ei
irtisanottu heti, vaan heidän sanottiin olevan ”irtisanomisuhan alla” ja taloudellista tilannetta katsotaan
myöhemmin uudestaan. Henkilöt eivät saaneet hakea enää rahoitusta, joten taloudellinen tilanne valitulla
tarkasteluhetkellä oli aika selvä jo alun alkaen.

Irtisanomiset osuivat pahiten tuotantotalouteen, josta irtisanottiin lähes kaikki projektitutkijat ja
tietotekniikkaan, josta irtisanottiin lukuisia opettavia tutkijoita.

OTTIn luottamusmiehet toimivat irtisanomistilanteissa työntekijöiden tukihenkilöinä ja varmistivat, että
kohtelussa otetaan lait huomioon. Yhtenä positiivisena saavutuksena OTTIlle oli se, että määräaikaisia
työntekijöitä, joilla oli ketjutetut työsuhteet, kohdeltiin irtisanomistilanteissa kuin toistaiseksi voimassa
olevalla sopimuksella työskenteleviä. Heille siis ilmoitettiin lakisääteisen irtisanomisajan puitteissa, jos
sopimusta ei enää uusita.

OTTI osallistui myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. 7.3. järjestettiin irtisanomisista laajempi info-
tilaisuus, ja 10.3. TEK kävi juttelemassa jäsenilleen, missä OTTI oli mukana järjestämässä.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.6.2016. Läsnä oli 4 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin 22.11.2016. Läsnä oli 7 jäsentä ja kaksi vierasta TEKistä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kpl. Kirjeissä käsiteltiin muun muassa YT-neuvotteluja, irtisanomisia,
infotilaisuuksia, irtisanottavien oikeuksia, neliportaista tutkijanuramallia, viivästettyjä irtisanomia, ja
pysäköinnin mahdollista muuttumista maksulliseksi Otaniemessä.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Pekka Ahola
(sihteeri), Tero Haahtela, Iisakki Kosonen (varapuheenjohtaja) ja Sami Nummelin, sekä varajäseninä Marko
Kosunen ja Sirpa Riihiaho (sihteeri). Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 3 kertaa. (13.1., 19.2., 26.10.).
Lisäksi pidettiin sähköpostikokous 21.11.

OTTI:n luottamusmiehinä kaudella 2016 – 2017 toimivat Petri Kärhä, Marko Kosunen (1. vara) ja Iisakki
Kosonen (2. vara). Lisäksi OTTI:laisia toimi alueluottamusmiehinä Sähkötekniikan korkeakoulussa Pekka
Ahola ja Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTI:n luottamusmiehet osallistuivat Aallon



akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan. Aallon kevään 2016 YT-
neuvottelut työllistivät luottamusmiehiä melko paljon.

3. Muu toiminta

· Marko Kosunen oli OTTI:n edustaja lakkotoimikunnassa.
· Virpi Liinalaakso toimi OTTI:n edustajana YPJ arviointiryhmässä. Virpin työsuhteen loppuessa Petri

Kärhä osallistui kokouksiin varahenkilönä.
· Marko Kosunen toimi TEKin yliopistovaliokunnan varapuheenjohtajana.
· OTTI:laisia oli lisäksi jäseninä Aallon ja koulujen akateemisten asioiden komiteoissa, sekä Aallon YT-

neuvostossa.

4. Tilinpäätös

Otaniemen TEK-tutkijat ry:llä ei ollut tuloja eikä taloudellista toimintaa vuonna 2016, vaan TEK kattoi
syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 5.5.2017 Hallitus



Liite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS



TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2016 
 
Otaniemen TEK-tutkijat ry 
 

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016 hyvän toiminnantarkastustavan mukaisesti. 
 
Lausuntonani esitän, että tilinpäätöstä ei tarvita, koska yhdistyksellä ei ole ollut omaa 
rahaliikennettä toimintavuoden aikana. 
 
Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja vastaa yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa. 
 
Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille. 
 

Turussa, 9. päivänä toukokuuta 2017 
 
Toiminnantarkastaja 
 

 
 

 

Daniel Valtakari 
Asiamies, TEK 
	


