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1.	  Tutkijan	  tulevaisuus	  Aallossa	  -‐jäsentilaisuuden	  satoa	  	  
	  
OTTIn	  jäsentilaisuuteen	  2.12.2010	  saapui	  vajaa	  kaksikymmentä	  henkeä	  sekä	  	  
esiintyjät:	  Aallon	  henkilöstöjohtaja	  Hanna-‐Leena	  Livio,	  	  Mari	  Svahn,	  joka	  kehittää	  
urajärjestelmien	  prosesseja	  ja	  Minna-‐Mari	  Moisio,	  joka	  vastaa	  ulkomaan	  vaihtoon	  liittyvistä	  
asioista.	  Liitteenä	  esityskalvot.	  	  
	  
Yleisöltä	  tuli	  tiukkojakin	  kysymyksiä	  ja	  aika	  moneen	  asiaan	  vieraamme	  	  
totesivat,	  että	  vastauksia	  ei	  vielä	  ole.	  Pääselitys	  asioiden	  	  
keskeneräisyyteen	  oli	  se	  että	  yliopistojen	  uusi	  asema	  on	  tuonut	  	  
mukaanaan	  paljon	  ennakoimattomia	  haasteita,	  joita	  on	  jouduttu	  	  
ratkomaan.	  Myös	  kolmen	  koulun	  käytäntöjen	  henkilöstöprosessien	  kuten	  	  
palkanlaskennan	  yhdistäminen	  on	  vienyt	  paljon	  aikaa.	  	  
	  
Eri	  urajärjestelmien	  tulevaisuudesta	  todettiin	  mm.	  että	  vuoteen	  2020	  mennessä	  
professorien	  määrä	  on	  noin	  600	  (nyt	  300)	  ja	  lehtorien	  määrä	  ennallaan.	  Tutkijoiden	  
määrästä	  ei	  ole	  vielä	  tietoa	  ja	  siihen	  vaikuttavat	  mm.	  laitosten	  ja	  tiedekuntien	  suunnitelmat.	  
Samoin	  tohtorikoulutuksen	  ja	  projektitutkimuksen	  tarkempi	  tulevaisuus	  on	  vielä	  hämärän	  
peitossa.	  	  
	  
Ulkomaillelähtöä	  suunnitellessa	  kannattaa	  tutustua	  ohjeisiin	  hyvissä	  ajoin.	  Aallon	  HR	  on	  
tehnyt	  paljon	  töitä	  asian	  eteen	  ja	  auttaa	  mielellään,	  sillä	  tämä	  on	  Aallolle	  tärkeää.	  	  
	  
Vaikuttaa	  siltä,	  että	  myös	  oman	  laitoksen	  ja	  tiedekunnan	  /koulun	  näkemyksillä	  on	  jotain	  
vaikutusta	  siihen,	  millainen	  meidän	  tulevaisuutemme	  on.	  Jokaisen	  kannattaa	  siis	  itsekin	  
keskustella	  ja	  kysellä	  omassa	  yksikössään.	  	  
	  
2.	  Muistathan	  OTTIn	  syyskokouksen	  15.12.	  	  
	  
OTTIn	  syyskokous	  pidetään	  keskiviikkona	  15.12.	  (huomenna)	  klo	  14.00	  seminaarisalissa	  
TUAS	  1021.	  Kokouksessa	  valitaan	  uusi	  hallitus	  vuodelle	  2011.	  Hallituksesta	  on	  tänä	  vuonna	  
lähtenyt	  poikkeuksellisen	  monta	  jäsentä	  uusiin	  tehtäviin!	  Tarvitsemme	  kipeästi	  uusia	  jäseniä	  
ja	  varajäseniä	  -‐	  varsinkin	  jatko-‐opiskelijoita	  kaivataan.	  Pohdippa,	  olisiko	  juuri	  sinulla	  aikaa	  ja	  
halua	  vaikuttaa	  tutkijoiden	  asemaan	  ja	  asioihin. 

	  


