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Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
 
Aika: 22.04.2008 klo 14.00 
Paikka: TKK, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennus, Otakaari 5, sali F201 
 
Pöytäkirja 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Kosunen avasi kokouksen kello 14:20. 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marko Kosunen ja sihteeriksi Petri Kärhä. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Rapinoja ja Mikko Kärkkäinen. 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokos on koollekutsuttu sähköpostilla 9.4.2008, joten kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
 
Kokouksen työjärjestys vahvistettiin esityslistan mukaisesti. 
 
5. Esitellään vuoden 2007 toimintakertomus 
 
Marko Kosunen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen. Toimintakertomus liitteenä. 
 
6. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta 
 
Marko Kosunen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöksen 
mukaan yhdistyksellä ei ole ollut tuloja tai menoja. Tilintarkastuskertomus suositti 
vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. 
 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
Vahvistettiin tilinpäätös esitetyn mukaisesti, ei tuloja eikä menoja. 
 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille asianomaisille. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:27. 
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Vapaata keskustelua 
 
Kokouksen jälkeen keskusteltiin kommentoitavana olevista Neliportainen tutkijan ura –
muistiosta ja tenure track –mallista. 
 
 
 
Petri Kärhä      Marko Kosunen 
Kokouksen sihteeri     Kokouksen puheenjohtaja 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Tapio Rapinoja      Mikko Kärkkäinen 
 
 
 
Liitteet 
 
Osallistujalista (Sivu 3, vain paperiversiossa) 
Toimintakertomus 2007 
Tilintarkastuskertomus 2007 (vain paperiversiossa) 



Otaniemen TEK-tutkijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2007

1. Jäsenet ja jäsentoiminta

• Jäseniä vuoden lopussa noin 140 henkeä.
• Jäsenkirjeitä jaettu 8 kpl.
• Kevätkokous 23.5, paikalla 9 henkeä.
• Syyskokous 24.10, paikalla 10 henkeä.
• OTTI:n ja TEK:n UPJ-jäsentilaisuus 24.9.
• Laadittiin OTTI:n esite, jota jaettiin  sekä sähköisesti että paperimuodossa.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

• Hallitus kokoontui 11 kertaa 25.1, 6.2, 3.4, 22.5, 7.9, 24.9,  17.10, 24.10, 17.10, 
14.11, 4.12.

– Lisäksi runsaasti keskustelua ja asioiden valmistelua sähköpostin kautta.
– Tellervo Brandt oli erosi työpaikan vaihtamisen johdosta OTTI:n 

hallituksesta ja lm-tehtävistä 1.9. ja Elina Moisio siirtyi varsinaiseksi 
luottamusmieheksi. Uutta varaluottamusmiestä ei valittu enää 
loppukaudeksi.

• TKK:n akavalaiset luottamusmiehet ovat kokoontuneet säännöllisesti.

3. Muu toiminta 

• Valmistautuminen VES ja TES neuvotteluihin: OTTI esittänyt TEK:lle kantansa 
neuvotteluissa huomioon otettavista seikoista, joita olivat mm: palkkataso 
verrattuna teollisuuden palkkatasoon, projektitutkijoiden huomioonottaminen 
UPJ:ssä, tutkijoiden mahdollinen työmäärän lisääntyminen ilman vastaavaa 
palkannousua ja urakehityksen lopuminen UPJ:n vaikutuksesta, esimiehen 
vaikutusvalta palkanmäärityksessä, mahdollisuudet UPJ-palkan muuttamiseen 
riittävän usein, arviointiryhmien toiminta työajalla ja korvaukset sekä 
määräaikaisuuden perusteet.

• Jatkuvan työtaisteluvalmiuden luominen alkusyksystä.
• Tunnustelut yhteistyön aloittamiseksi Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton 

kanssa.
• Yhteistapaaminen Turun yliopiston  TEK-tutkijoiden kanssa 7. 3. TEK:n 

edustajien tapaaminen 3.4. Luottamusmiehet osallistuneet TEKin tai JUKO:n 
tilaisuuksiin, mm.  JUKO:n yliopistosektorin luottamusmiesten ja 
arviointiryhmien jäsenten neuvottelupäiville 12-13.4.2007.

• TEKin UPJ-kysely keväällä. Hallitus esitti kyselyyn lisäyksiä. TEK raportoi. 
tulokset TEK-lehdessä. Kyselyn tuloksia käsiteltiin OTTI:n tilaisuudessa 24.9.

• Petri Kärhän haastattelu Länsiväylässä. Teemana mm. UPJ.
• TEK lehdessä 8/2007 haastattelu UPJ-palkkojen markkinalisistä.
• Tiedekuntauudistuksen laitostyöryhmässä Elina Moisio JUKO:n mandaatilla.



• Vaalivuosi:
− Uusi hallitus OTTI:lle.
− Uudet luottamusmiehet.
− TKK:n vaaleissa valittiin tiedekuntiin ja TKK:n hallitukseen henkilöstön 

edustajia. Jukon piirissä pyrittiin löytämään sopiva määrä ehdokkaita eri 
positioihin. OTTI:sta tuli valituksi Elina Moisio hallitukseen, sekä Marko 
Kosunen Elektroniikan, automaation ja tietoliikenteen tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostoon varajäsenenä Vesa Linja-Aho. 

• Loppuvuodesta paljon keskustelua HALLI:sta OTTI:n hallitus lähetti aiheesta. 
kannanoton työnantajalle.

• Innovaatioyliopiston valmistelut.

• TEK-lehdessä 12.10. juttu pätkätöistä, jutussa myös Elina Moision haastattelu.




