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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
LaTKA ry:n tarkoituksena on valvoa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, Suomen Akatemiassa,
tutkimuslaitoksissa ja tutkimusorganisaatioissa, tutkimus-, opetus-, suunnittelu- ja tiedonhallinta-työtä sekä muuta kyseisillä
työpaikoilla säännöllisesti teetettävää työtä harjoittavien, apurahatutkijoiden sekä muiden tieteentekijöiksi luettavien jäsenten
etua.

PAIKALLISTOIMINTA
Edunvalvonta
LaTKA huolehtii jäsentensä, ammatillisesta edunvalvonnasta sekä työhön liittyvien oikeuksien ja etujen valvonnasta. Yhdistys
pyrkii myös edistämään/parantamaan jäsenistönsä tieteellisiä ja opetuksellisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä toimii
jäsentensä työelämän ehtojen ja tutkimustoiminnan kehittämiseksi.
LUT:lla LaTKA valvoo lakien, asetusten ja määräysten sekä kokonaistyöaikalainsäädännön ja yleisten YPJ-periaatteiden
noudattamista ja soveltamista oikeudenmukaisesti ja jäsenten etujen mukaisesti. LaTKA pyrkii valvomaan, että LUT:ssa
toteutettavat organisaatio- ja virkarakenneuudistukset parantavat jäsenistön asemaa. LaTKA pyrkii myös vaikuttamaan
yliopiston peruspalkkausjärjestelmän (YPJ) jatkokehittämiseen.
LaTKA seuraa yliopiston ja sen yksiköiden hallintoa ja toimintaa, sekä pyrkii vaikuttamaan näiden päätöksiin yhdistyksen
tavoitteiden mukaisesti. LaTKA pyrkii saamaan riittävän edustuksen yliopiston päättäviin elimiin ja työryhmiin, joiden toiminta
koskee jäsenten etua.

Koulutus- ja tiedepolitiikka
LaTKA korostaa, että yliopiston päätehtävät ovat edelleen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Opetus- ja
tutkimushenkilökunnalle on annettava mahdollisuus toteuttaa näitä molempia tehtäviä menestyksekkäästi ja LUT:n tulee
rekrytoida riittävästi pätevää henkilökuntaa tämän mahdollistamiseksi.
Jatko-opiskelijoiden pääasiallinen tehtävä on väitöstyön tekeminen, jolloin heidän opetusmäärien tulee olla kohtuullisia,
pystyäkseen suoriutumaan jatko-opinnoista tavoiteajassa.

Jäsenhankinta
Jäsenhankintaan kiinnitetään huomiota ja suunnataan myös perinteisten jäsenryhmien ulkopuolelle. Lisäksi jäsenistöä ja
potentiaalisia jäseniä pyritään aktivoimaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Tiedottaminen
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostin sekä yhdistyksen omien www-sivujen (www.lut.fi/latka) kautta. LaTKA pyrkii
myös julkaisemaan aika-ajoin jäsentiedotteita.
Yhdistyksen toiminnasta tehdään myös englanninkieliset tiedotteet yhdistyksen www-sivuille.

Koulutus
LaTKA tukee ja innostaa jäseniä osallistumaan järjestön ja jäsenten toimintaa tukevaan koulutukseen.

Hallituksen työskentely
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 3-8 varsinaista ja 0-8 varajäsentä. Hallituksen työskentelyssä jatketaan edelleen itsenäisten
vastuualueiden periaatetta. Vastuualueita ovat mm. jäsenasiat, tiedotus, koulutustoiminta, LUT:n hallinnon seuraaminen sekä
yhdistyksen talouden seuranta.
Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat hallituksen varsinaiset jäsenet, varajäsenet, luottamusmies,
varaluottamusmies sekä mahdolliset hallituksen ulkopuoliset edustajamme TTL:n eri elimissä (hallitus, työryhmät).

Jäsenten virkistystoiminta
LatKA ry pyrkii järjestämään kaksi jäsentilaisuutta, joihin toiseen pyydetään mukaan TTL:n edustaja kertomaan ajankohtaisista
asioista.

Talous
Talous pidetään perinteiseen tapaan vakaana.

Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
LaTKA pyrkii edistämään yhteistyötä muiden LUT:ssa toimivien yhdistysten kanssa. Suhteita paikallisen Professoriliiton
osaston, Yliopistojen opetusalan liiton ja TEK:n kanssa on edelleen kehitettävä.

VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA
Keskusjärjestö
LaTKA toimii Tieteentekijöiden liiton piirissä nimeämällä edustajansa liittokokouksiin ja tarvittaessa hallitukseen sekä
neuvottelupäiville ja työryhmiin. LaTKA tiedottaa asioistaan Tieteentekijöiden liitolle.

Muut jäsenjärjestöt
LaTKA ylläpitää yhteyksiä muihin Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestöihin.

