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1. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus piti vuoden ensimmäisen
järjestäytymiskokouksensa 18.01.2008 ja järjestyi seuraavasti:
‐ Hallituksen puheenjohtajana toimii
syyskokouksen päätöksen mukaisesti vanhempi tutkija Marko Kosunen
‐ Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin tutkija Elina Moisio
‐ Hallituksen sihteerinä toimii erikoistutkija
Petri Kärhä, jonka vastuulle kuuluvat jäsenkirjeet ja jäsenrekisterin ylläpito
‐ Verkkovastaavaksi nimettiin opettava tutkija
Harri Haanpää, joka ylläpitää OTTIn verkkosivuja
2. OTTIn luottamusmiehet ja edustajat TKK:n hallintoelimissä
Muistin virkistämiseksi kerrataan tässä OTTIn jäsenet TKK:n eri instansseissa:
‐ OTTIn luottamusmiehenä toimii erikoistutkija
Petri Kärhä varaluottamusmiehenään vanhempi tutkija Marko Kosunen.
‐ Kärhä toimii myös JUKOn
varapääluottamusmiehenä, varsinainen
pääluottamusmies on yli‐insinööri Tapani Nieminen (YLI)
‐ Opetus‐ ja tutkimushenkilökunnan UPJ
arviointiryhmässä etujamme ajaa tutkija Timo
Oksanen (sitoutumaton) varajäsenenään vanhempi
tutkija Marko Kosunen, sekä tutkija Elina Moisio
varajäsenenään opettava tutkija/yliopisto‐opettaja Vesa Linja‐Aho
‐ TKK:n hallituksessa OTTIn asioita ajaa tutkija
Elina Moisio, varamiehenään opettava tutkija Jaakko Santala (TT)
‐ Kemian ja materiaalitieteiden
tiedekuntaneuvostossa meistä on Lasse Murtomäki
varajäsenenään Lasse Westerlund (YLI)
‐ Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin
tiedekuntaneuvostosta löytyy Jaakko Santala (TT) varajäsenenään Antti Hellsten
‐ Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation
tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta löytyvät
tutkijoiden edustajista Marko Kosunen
varajäsenenään Vesa Linja‐Aho, sekä Luis Rohin de
Jussilainen Costa (sitoutumaton) varajäsenenään Anu Lehtovuori (sitoutumaton).

‐ Informaatio‐ ja luonnontieteiden
tiedekuntaneuvostossa OTTIa edustaa Marjo Kauppinen (varajäsen).
3. Kevät‐ ja syyskokousten päivämäärät
OTTIn sääntömääräiset kevät‐ ja syyskokous
sovittiin alustavasti pidettäväksi seuraavasti:
‐ Kevätkokous 22.4. klo 14
‐ Syyskokous 12.11. klo 14
Ajankohdat varmistetaan ja paikka ilmoitetaan
erikseen lähempänä tapahtumia. Voisitte kuitenkin
jo alustavasti varata ajat almanakkaan.
4. UPJ asioita
Kevään suuri UPJ‐arviointikierros tehdään 14.1 ‐
15.2.2008. Alla olevista linkeistä löytyy tietoa
ja vinkkejä kaavakkeiden täyttämiseen:
1.
http://www.tkk.fi/fi/henkilokunnalle/palvelussuhdeasiat/upj/lomakkeita_ja_ohjeita/tkktehtohje_projekti_150906.pdf
2.
http://www.tkk.fi/fi/henkilokunnalle/palvelussuhdeasiat/upj/lomakkeita_ja_ohjeita/ope_ary_palaute_020207.pdf
3.
http://www.tkk.fi/fi/henkilokunnalle/palvelussuhdeasiat/upj/lomakkeita_ja_ohjeita/vaatitasokartta_tkkope07.pdf
Tuo linkki 2 on varsin hyödyllinen. Siellä on
linjauksia, joiden mukaan arviointiryhmä toimii.
Nämä on hyvä tietää jo lomakkeita täyttäessä.
Arvointiryhmän jäsenemme Marko Kosunen on
laatinut "Epävirallisen pikaohjeen" jota
lomakkeiden täyttämisessä voi käyttää.
Epäselvästi ja ympäripyörteästi täytetyt laput
hankaloittavat arviointiryhmän työtä. Tämän
välttämiseksi kannattaa käyttää selkeitä ilmaisuja:
1. Merkkaa suoritetut tutkinnot SELVÄSTI. Jos opintojesi vaihe vastaa
sinun ja esimiehesi mielestä lisensiaattitutkintoa, merkaa se.
2. Jatko‐opintojen eteneminen (opintopisteet ja prosenttiosuus).
3. Julkaisut (julkaisujen määrä, konferenssit, lehdet)
4. Esimiesvastuut (alaisten lukumäärä, esimiessuhteen tarkka kuvaus ja
perustelu, miksi alaiset eivät ole upj‐alaisia, jos eivät ole)
5. Johtamiesi projektien lukumäärä, vuosibudjetit ja henkilömäärä.
6. Opetus, (osuus työajasta, kurssikoodit ja maininta vastuuopettajuudesta, jos
aiheellinen), jos opetuksesta maksetaan erikseen, mainitse myös siitä.

Ihmisten tyytyväisyydestä UPJ‐järjestelmään on
nyt tutkittua tietoa: Aino Salimäki ja Annika
Holmborg, UPJ yliopistomaailmassaTeknillisen
korkeakoulun ja Joensuun yliopiston henkilöstön
näkemyksiä ja kokemuksia keväällä 2007,
http://lib.tkk.fi/Reports/2007/isbn9789512291281.pdf
Terveisin,
Petri Kärhä
OTTIn sihteeri
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