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English summary:
1. OTTI elected new board for 2010.
2. In Aalto, there are lots of administrative organs for which we need
personnel representatives. Those interested should contact Marko Kosunen.
3. After receiving hefty criticism concerning their proposed new IPR
contract, TKK pulled back their proposal. IPR contracts should, for now,
be agreed upon on a project by project basis.
1. OTTIn syyskokous
OTTIn syyskokouksessa keskusteltiin urajärjestelmän ongelmista ja
valittiin uusi hallitus. Marko Kosunen jatkaa puheenjohtajana, ja
muut hallituksen jäsenet 2010 ovat Elina Moisio, Tero Haahtela, Harri
Haanpää ja Heikki Hallantie. Varajäseniksi valittiin Mikko Hyvärinen,
Iiro Jantunen ja Petri Kärhä. Syyskokouksen pöytäkirja on osoitteessa
http://www.tek.fi/ci/pdf/kerhot/otti/OTTI_syyskok_pk_211009.pdf
2. Ehdokkaita luottamusmiehiksi
Kokouksessaan 26.11. OTTI valitsi luottamusmiehekseen kaudelle 2010-2011
Petri Kärhän ja varaluottamusmieheksi Marko Kosusen. Aalto-yliopiston
JUKOlaiseksi pääluottamusmieheksi OTTI esittää TKK:n nykyistä
pääluottamusmiestä Tapani Niemistä.
Aalto-yliopistossa henkilöstöllä eli tutkijoillakin on mahdollisuus
vaikuttaa asioihin mm. yliopiston ja tiedekuntien akateemisten asioiden
komiteoissa. Tarvitsemme lisää OTTIlaisia ehdolle tuleviin vaaleihin.
Jos haluat olla mukana vaikuttamassa asioihin, kysy eri mahdollisuuksista
Marko Kosuselta, Marko.Kosunen@tkk.fi .
3. Kannanotto tutkijoiden IPR-oikeuksista
Luottamusmies Petri Kärhän esittämä pyyntö kommentoida työnantajan
esitystä immateriaalioikeuksien luovuttamissopimukseksi poiki aika paljon
kriittisiä kannanottoja. Oikeudet olisivat sopimuksessa siirtyneet liian
laajasti. Lisäksi salassapitoa ei ollut mitenkään rajoitettu, ajallisesti
tai muutenkaan. Luovutuksen piiriin olisi tullut kaikki ulkopuolisen
rahoituksen avulla tehtävä tutkimus huolimatta siitä, vaatiiko
rahoittaja tätä, mikä olisi huonontanut mm. akatemiaprofessoreiden ja
akatemiatutkijoiden asemaa. Myös avoimen lähdekoodin ohjelmia laativat
tutkijat kokivat toimintansa hankaloituvan.
OTTI laati kommenttien perusteella kielteisen kannanoton sopimukseen.
http://www.tek.fi//ci/pdf/kerhot/otti/OTTIn_lausunto_IPR_sopimuksesta.pdf

Työnantaja vetikin asian takaisin, joten tilanne jatkuu ennallaan.
Tutkijat saavat halutessaan siirtää immateriaalioikeudet työnantajalle
projekti kerrallaan. Suosittelemme toistaiseksi tätä vaihtoehtoa. Mikäli
haluatte siirtää kaikkien projektienne oikeudet työnantajalle, lukekaa
sopimus tarkkaan läpi, ja muokatkaa se mieleiseksenne. Kyse on työnantajan
ja työntekijän välisestä sopimuksesta, johon työntekijäkin saa vaikuttaa.
IPR-asiat otetaan seuraavan kerran esille Aalto-yliopistossa. Uuteen
yliopistoon laaditaan yhteiset säännöt ja sopimukset, joita sovelletaan
kaikkiin työntekijöihin. Pääsemme tässä vaiheessa taas kommentoimaan
ehdotuksia.
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