Aalto-yliopiston
henkilöstökertomus 2011

Aalto-yliopiston henkilöstökertomus kuvaa Aallon henkilöstöstrategian
keskeiset elementit ja näihin liittyvät toimenpiteet ja tunnusluvut.

Aalto-yliopiston henkilöstökertomus 2011

Saatteeksi
Aalto-yliopiston tavoitteena on
olla yksi parhaista työnantajista
ensin kotimaassa ja pidemmällä
tähtäimellä myös kansainvälisesti. Yliopisto tarjoaa tukea henkilöstön kehittymiseen, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen sekä
tuottaa sujuvat henkilöstöprosessit läpi työsuhteen elinkaaren.
Vuonna 2011 keskityttiin yliopiston urajärjestelmien viimeistelyyn sekä toteuttamiseen.
Keskeisin uudistus on ollut professorien urajärjestelmän (tenure track –urajärjestelmä)
perustaminen. Tenure track –urajärjestelmää
varten rakennettiin rekrytointiprosessit, jotka
otettiin käyttöön laajalla rintamalla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vuonna
2011 professuurihakuja oli aktiivisesti käynnissä 73 kappaletta, joissa yhteensä 2120 hakijaa.
Vuoden 2011 aikana nimitettiin ensimmäiset
37 uutta professoria (tenure track ja professor
of practice –tehtävät). Myös muut akateemiset
urajärjestelmät ja palvelu-urajärjestelmä valmisteltiin käyttöönotettavaksi.
Akateemisen johtamisen kehittäminen on
yksi yliopiston keskeisistä tavoitteista. Sen toteuttamiseksi järjestettiin johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia, annettiin arviointien
avulla palautetta sekä tarjottiin yksilöllistä
coaching- ja mentorointitukea. Valmennuksiin
ja kehittämisohjelmiin osallistui vuoden 2011
aikana lähes 300 esimies- ja johtotehtävissä
toimivaa henkilöä
Tulokset yliopiston ensimmäisestä laajemmasta henkilöstökyselystä käytiin läpi korkeakouluissa, laitoksissa ja yksiköissä syksyn
aikana. Verrattuna muihin kotimaisiin yliopistoihin Aalto-yliopiston tulokset olivat keskimääräistä hiukan parempia kaikissa kategorioissa. Erityisiksi kehittämiskohteiksi valittiin

strategiaan, päätöksentekoon, urajärjestelmiin,
palkitsemiseen ja työhyvinvointiin liittyvä kehittäminen ja viestintä. Henkilöstökyselystä saadun palautteen perusteella toteutettiin
myös palkitsemiskysely ja -haastattelut, jotka
antavat suuntaa palkitsemisen edelleen kehittämiselle. Pääosa akateemisesta henkilöstöstä
siirtyi paikallisen palkkausjärjestelmän piiriin.
Aalto-yliopisto haluaa kansainvälistyä
voimakkaasti. Aktiivinen kansainvälinen rekrytointi erityisesti akateemisiin tehtäviin on
kasvattanut Aallon kansainvälisen henkilöstön määrää kaikissa kouluissa. Kansainvälisen
henkilöstön ja heidän perheidensä tueksi on
rakennettu uusia palveluita sekä lisätty osaamista heidän erityiskysymystensä ratkaisemiseksi.
Korkeakoulut toteuttavat Aallon strategiaa parantamalla henkilöstösuunnittelua. Vuoden aikana arvioitiin tavoiteltavaa pitkän tähtäimen henkilöstörakennetta mm. urajärjestelmien ja eläköitymisten aiheuttamien muutosten kautta.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 on edelleen ollut muutoksen, uusien prosessien ja työkalujen
vuosi. Kehitystoimenpiteitä tarvitaan seuraavinakin vuosina, mutta keskiössä ovat toteuttaminen ja esimiesten päivittäinen tukeminen.
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Henkilöstöstrategia
Aalto-yliopisto on innostava työympäristö, joka tarjoaa henkilöstölleen
kiinnostavat tehtävät ja kannustavat urajärjestelmät. Henkilöstöprosessit
palvelevat hyvää johtamista sekä korkealaatuista tutkimus- ja opetustyötä. Työnantajana yliopisto haluaa olla yksi parhaista tarjoten tukea kehittymiseen, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen.
Vuonna 2015 Aalto-yliopiston avoimet tehtävät houkuttelevat hyviä
hakijoita niin Suomesta kuin maailmaltakin. Aallon urajärjestelmiä ja johtamiskulttuuria pidetään malleina akateemisessa maailmassa. Henkilöstön tyytyväisyys Aaltoon työnantajana nousee ja sitä myötä myös Aallon
akateeminen tuottavuus on kasvaa.
Johtajuuden ja
kulttuurin kehittäminen
• Kulttuurin ja me-hengen luonti
yliopiston arvojen pohjalta
• Akateemisen ja palvelujohtamisen
kehittäminen tukemalla esimiehiä
jokapäiväisessä esimiestyössä
• Henkilöstön sitoutumista ja
hyvinvointia tukevien ennakoivien
toimenpiteiden suunnittelu,
toteutus ja seuranta

Maailmanluokan
osaamisen kehittäminen
• Akateemisen henkilöstön
maailmanluokan tutkimus- ja
opetusosaamisen tukeminen
• Koko organisaation
muutosketteryyden ja rohkeuden
kasvattaminen
• Poikkitieteellisen ja taiteellisen
osaamisen lisääminen tukemalla
verkostoitumista

Organisaatioiden ja
urajärjestelmien uudistaminen
• Yhteisiin toimintatapoihin
siirtyminen ja yhteistyö eri
organisaatioiden välillä
• Jämäkkä päätöksentekokulttuuri
ja johtamisjärjestelmä, joka
perustuu keskustelulle ja
osallistamiselle
• Motivoivien urajärjestelmien
käyttöönotto, kehittäminen ja tuki

Sujuvat
henkilöstöprosessit
• Kansainvälisten rekrytointija asettautumisprosessien
rakentaminen houkutteleviksi
huipputason osaajille
• Järjestelmällisten tavoite- ja
kehityskeskustelukäytäntöjen
käyttöönotto ja urasuunnitelmien
tuki läpi organisaation
• Kannustavan rahallisen ja ei-rahallisen palkitsemisen kehittäminen

Aalto-yliopiston arvot
1. Intohimo uuden
etsimiseen
2. Vapaus luovuuteen ja
kriittisyyteen
3. Rohkeus vaikuttaa ja
menestyä
4. Vastuu välittää, suvaita
ja innostaa
5. Perustana eettisyys,
avoimuus ja tasa-arvo
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Johtajuuden ja
kulttuurin kehittäminen
Aalto-yliopistoyhteisö edustaa uutta akateemista kulttuuria, joka kehittää
arvoihinsa perustuvia uusia tapoja tutkia, opettaa ja oppia yhdessä. Johtamisella on keskeinen rooli Aallon strategian toteuttamisessa ja yhteisen
organisaatiokulttuurin luomisessa. Yliopisto korostaakin perinteisen akateemisen roolin lisäksi esimiesten asemaa yhteisön johtajina ja esikuvina.

Aalto-yliopiston kulttuuri
Aalto Leaders’ Dialogue

Vuonna 2011 rehtori sekä akateeminen johto ja palvelujohto keskustelivat
tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista Aalto Leaders’ Dialogue –tilaisuuksissa (ALD). Esimiehille järjestettiin esimiesinfoja niin korkeakouluissa
kuin yliopistotasollakin. ALD-tilaisuuksien lisäksi järjestettiin Aalto- ja
koulutasoisia esimiesinfoja.
Tervetuloa Aaltoon

Uusille työntekijöille järjestettiin vuonna 2011 kaksi tervetuloatilaisuutta,
joiden tavoitteena oli tarjota mahdollisuus tutustua ja verkostoitua ihmisten kanssa eri puolilta Aaltoa ja saada samalla tietoa yliopiston tavoitteista, tehtävistä, arvoista, ydintoiminnoista sekä palveluista.
Myös kaikki vuonna 2011 tuotettu perehdytysmateriaali suunniteltiin
tukemaan yhteisen kulttuurin kehittymistä. Yhdessä Aallon strategian ja
arvojen kanssa se toimii perustana myös kaikelle henkilöstön kehittämistoiminnalle
Strateginen johtajuus
• Suositellut ulkoiset ohjelmat
• Johdon coaching ja mentorointi
Akateeminen
johtajuus
• Tenure track -tuki
• Opetuksen johtamisen tuki
• Future Research
Leader -tuki

• Strategic Leader -ohjelma
• Johtoryhmien kehittäminen

Palvelujohtajuus
• Service
Leader -ohjelma
• Aalto Service
Leaders’ Dialogue

Ihmisten ja tiimien johtaminen
• Tiimien kehittäminen
• Henkilöstöprosessit ja työkalut
• Mentorointi
• Coaching

Projektijohtajuus
• Tutkimusrahoitus ja
tutkmusprojektit
• Project Management
Basics -ohjelma
• Leading International
Research Projects
-ohjelma

• 360o: palaute ja henkilökohtaiset
kehityssuunnitelmat
• Esimiesvalmennus
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Johtamisen kehittäminen
Johtajille tarjotaan hyvät johtamisen prosessit, työkalut ja tuki hyödyntäen yliopiston omien yksiköiden osaamista.
Johtajilta odotetaan kehittymistä johtamistehtävässään.
Johtajuuden ja esimiestyön tueksi on tarjolla moninaisia tukija kehittämisratkaisuja.
Yhdessä yliopiston johdon ja esimiesten kanssa määritellyt Aalto-yliopiston johtamisen periaatteet muodostavat pohjan kaikelle johtajuuden kehittämiselle.
Johtamisen kehittämisen kokonaistarjonta perustuu
70/20/10-ajattelulle. Vuoden 2011 aikana koko tarjonta saatiin pilotoitua ja kokonaisuuden kehitysohjelmia
jatkokehitettiin. Lisäksi jatkettiin hyväksi koettua kehittymisratkaisujen tarjontaa.

Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen yliopistossa on
jatkuva kehitysprosessi, jota tuetaan tavoitteellisella suunnittelutyöllä. Vuonna 2011 Aalto-yliopistoon perustettu yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvotyöryhmä laati yliopistolle ensimmäisen yhteisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.
Suunnitelmassa:
• esitetään yleiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteet
• asetetaan tavoitteet suunnitelmakaudeksi 2012-2014
• kuvataan miten arvojen edistämistyö yliopistossa organisoidaan

Suunnitelma sisältää vuosittain tarkistettavan toimeenpanosuunnitelman, jossa kuvataan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön tarkemmat tavoitteet ja aikataulut.
Toimeenpanosuunnitelmassa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:
• sukupuolten välinen ja kulttuurinen tasa-arvo
• ikä
• äidinkieli
• seksuaalinen suuntautuminen
• terveydentila ja toimintarajoitteisuus
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Aalto OOP

Aalto HR

AYY

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta
Puheenjohtaja, vararehtori
Sihteeri ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava
Vähemmistöasiantuntijat
• 2 hlöä

Opiskelijaedustajat
• 3 hlöä

Aallon yhteisten yksiköiden yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvoyhdyshenkilö
• 1 hlö

Korkeakoulujen
yhdenvertaisuus- ja tasaarvoyhdyshenkilöt
• 6 hlöä

Aallon yhteiset
yksiköt ja johto
• Rehtori
• Vararehtorit
• Palveluiden johtajat
• Esimiehet

Korkeakoulut

• Henkilöstöpäällikkö
• Työsuojelupäällikkö
• Työsuojeluvaltuutettu
• Luottamusmiehet

• Henkilöstöpäällikkö
• HR-koordinaattorit
• Työsuojeluvaltuutettu
• Luottamusmiehet

• Opintopalvelut

Työterveyshuolto

YTHS

Opiskelijajärjestöt

AYY:n
häirintäyhdyshenkilö
• 1 hlö

• Dekaani
• Laitosjohtajat
• Esimiehet

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön päätoimijat
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Työhyvinvointi
Aalto-yliopisto painottaa hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta. Työhyvinvointia on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteiseksi malliksi
työhyvinvoinnin kehittämisessä on valittu Työterveyslaitoksen työhyvinvointitalo, jonka pohjalta työhyvinvointia tarkastellaan.
Työtyytyväisyys

Vuoden 2011 toukokuussa toteutettiin ensimmäinen koko yliopiston
yhteinen henkilöstökysely. Aalto-yliopiston henkilöstön tyytyväisyyttä
kuvaava keskiarvo oli hyvällä tasolla ja viiteryhmäänsä (muut suomalaiset yliopistot) parempi. Parhaat arviot saivat työyhteisö ja yhteistyö sekä
yliopiston julkinen kuva. Myös muut osa-alueet eli oma työ, osaaminen ja
esimiestyö, osaaminen, motivaatio sekä terveys ja elämäntilanne arvioitiin tasaisesti hyviksi.
Tulosten purkutilaisuuksia järjestettiin syksyn aikana korkeakouluilla, laitoksilla ja yhteisissä yksiköissä. Johtoryhmä käsitteli tilaisuuksista
tullutta palautetta ja listasi sen perusteella tehtävät asiat.

Yksilön työkyky
Työ ja johtaminen
Työolot ja työvälineet
Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen
Työmotivaatio
Arvot
Asenteet ja motivaatio
Osaaminen
Ammatillinen osaaminen
Kyky oppia
Terveys
Fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen toimintakyky
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Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat:
• Strategian kirkastaminen ja viestintä
• Palkitsemisen kehittäminen
• Päätöksenteon tekeminen näkyväksi, ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa
valmisteluun
• Urajärjestelmistä ja niiden mahdollisuuksista viestiminen aiempaa selkeämmin
• Viestinnän parantaminen siten, että se tavoittaa kaikki henkilöstöryhmät
• Työhyvinvoinnin tukeminen.

Näihin teemoihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä käynnistettiin ja
vuonna 2011 ja kehittämistä jatketaan vuonna 2012.
Aktiivisen työpaikan sertifikaatti

Aalto osallistui Suomen aktiivisin työpaikka -kilpailuun, joka toteutettiin
itsearvioinnilla Suomen Kuntoliikuntaliiton Työpaikkaliikunnan hyvien
käytäntöjen pohjalta. Palautteessa todettiin, että toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan ja Aallolle myönnettiin Aktiivisen työpaikan sertifikaatti.
Liikunta

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto perustivat UniSportin 1.1.2011. Syyslukukauden 2011 alusta opiskelijoilla ja henkilöstöllä on ollut käytössään
yhtenäisellä konseptilla toimivat liikuntapalvelut kuudella kampuksella
eli Otaniemen ja Töölön lisäksi myös liikuntapalvelut keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä.
Aallon henkilökunnasta 19 % ja opiskelijoista 23 % oli UniSportin
kausikortillisia asiakkaita vuoden 2011 lopussa. Tämän lisäksi UniSportia
käyttivät palloiluvuoroilla ja kertakäynneillä käyvät asiakkaat. UniSportille asetettu tavoite täyttyi, koska toiminta Aallon kampuksilla käynnistyi
vasta syksyllä.
Voi hyvin Aallossa -viikko

Syksyllä 2011 järjestettiin Voi hyvin Aallossa -hyvinvointiviikko, joka
esitteli Aallon terveyden ja hyvinvoinnin toimijoita sekä muistutti kaikkia
liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon sekä virkistyksen tärkeydestä.
Viikon aikana oli mahdollista tutustua UniSportin liikuntatarjontaan,
taukojumppiin, luennoille ja kampuskohtaisiin hyvinvointipäiviin, jotka
toteutettiin messuina.
Työterveys

Vuoden 2011 alusta lukien Suomen Terveystalo on toiminut koko Aaltoyliopiston yhteisenä työterveyspalveluiden toimittajana. Vuonna 2011
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Aalto-yliopisto ja työterveyspalvelut toteuttivat yhteistyössä
mm. seuraavat asiat:
• Ensimmäinen yhteinen työterveyden toimintasuunnitelma
• Työkyvyn toimintamallien uudistaminen
• Terveystarkastusten uudistaminen yksikkökohtaisen
työpaikkaselvityksen yhteyteen
• Kausi-influenssarokotukset koko henkilöstölle
• Kaksi voimavararyhmää (Otaniemen ja Töölön kampukset)
• Kaksi uniryhmää aaltolaisille

Painotus työterveyshuollossa pyritään siirtämään ennalta ehkäisevään
työterveyshuoltoon. Tällä hetkellä painotus on vielä sairaudenhoitoon painottuva (72 %). Työterveyshuollossa käynneissä tärkeimmät syyt olivat:
• hengityselinten sairaudet (20,9 %)
• tuki- ja liikuntaelinsairaudet (16,2 %)
• mielenterveyteen liittyvät ongelmat (6,5 %)
Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen kertymää voidaan seurata henkilötyövuosijakaumalla. Lukema on suuntaa antava, koska erityisesti kokonaistyöajalla olevat
työntekijät usein järjestelevät töitä siten, että poissaoloilmoitusta ei ole
tarpeen tehdä.
Poissaolojaksot painottuvat erityisesti lyhyisiin 1-3 päivän poissaoloihin, joita on 76 % poissaolojaksoista, kun yli 10 päivän poissaolojaksoja oli
7 %. Vuonna 2011 pitkiä poissaoloja oli suhteessa hieman vähemmän kuin
vuonna 2010.
Sairaspoissaolojen lukumäärät
3000

2010 Sairauspoissaoloja 3,44 pv/htv
2011 Sairauspoissaoloja 3,45 pv/htv
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Työtapaturmat

Työtapaturmia tapahtui eniten matkalla työhön tai töistä kotiin. Tähän
vaikuttivat erityisesti liukkaat talvikelit alkuvuonna 2011.
Tapaturmien pääasialliset syyt:
• Henkilön kaatuminen (39 %)
• Äkillinen fyysinen kuormitus (16 %)
• Tapaturman aiheuttavan esineen rikkoutuminen/putoaminen (12 %)
• Laitteen/esineen hallinnan menetys (10 %)
• Terävään esineeseen astuminen (10 %)

2010
2011

Työssä

Työmatkalla

Työpaikan
ulkopuolella
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20

30

40

50
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70

80

Aalto-yliopiston työsuojelun tavoitteena on saavuttaa terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet henkilöstölle ja opiskelijoille. Työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin, työsuojeluvalvontalakiin ja -asetukseen sekä Aalto-yliopiston omaan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Työsuojelun pääalueet ovat riskienhallinta, työpaikkaselvitykset,
ergonomian parantaminen ja terveellisen työympäristön kehittäminen.
Lisäksi järjestettiin kesäkuussa koko Aalto-yliopiston henkilöstölle suunnattu virkistysretki Mikkeliin.
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Työpaikkaselvitykset
• Vuonna 2011 toteutettiin 10 työpaikkaselvitystä yhteistyössä työterveyshuollon ja HR:n kanssa
• Työpaikkaselvitys sisältää riskikartoituksen ja työterveyshuollon työkykyä
arvioivan TyöOptimi-kyselyn. Tietyille ikäryhmille ja kyselyn pohjalta valitulle
joukolle tehdään terveystarkastukset
Ergonomian parantaminen
• Ergonomiaosaajien osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
verkostotapaamisissa
• Ergonomia-apuvälineiden lainausmahdollisuus (mm. erilaisia hiiriä, näppäimistöjä, kyynär- ja rannetukia, jalkatukia, aineistotukia, valaisimia ja erikoisistuimia sekä hierontalaitteita ja rentoutus cd:tä)
• Ergonomiakartoitus työpisteillä
Terveellisen työympäristön kehittäminen

Henkilökunnalle on järjestetty työsuojelukoulutuksia (255 osallistujaa)
• työturvallisuuskorttikoulutus
• kaksi tulityökurssia
• 10 ensiapukoulutustilaisuutta (eri tasoille suomeksi ja englanniksi)
• 3 Puhe-judo -kurssia asiakaspalvelussa työskenteleville
• Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia palo- ja turvallisuustekniikan perusteet -kurssin yhteydessä DesingFactoryn opiskelijoille ja arkkitehtuurin
opiskelijoille.

Aalto-yliopistoon perustettiin sisäilmaryhmä, joka koordinoi koko Aallon
sisäilmaan liittyviä asioita. Eriasteisia sisäilmaselvityksiä tehtiin Otaniemen, Arabian sekä Töölön kampuksilla yhteensä 13:ssa eri kohteessa. Sisäilmaryhmässä toimijoina ovat Aalto-yliopiston tilapalvelut, työsuojelu,
Aalto-yliopistokiinteistöt (AYK) sekä työterveyshuolto.
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Organisaation ja
urajärjestelmän
uudistaminen
Aalto-yliopiston organisaatiorakenteita on vuoden aikana kehitetty edelleen mm. rakentamalla neljän tekniikan koulun organisaatiot ja uudistamalla palveluorganisaatiota. Lisäksi Aallon ja koulujen johtamisjärjestelmää sekä eri päätöksentekijöiden rooleja on tarkennettu.
Toimintatavat ja yhteistyö

Yhteisiin toimintatapoihin siirtyminen ja yhteistyö eri organisaatioiden
välillä.
Päätöksentekokulttuuri ja johtamisjärjestelmä

Jämäkkä päätöksentekokulttuuri ja johtamisjärjestelmä, joka perustuu keskustelulle ja osallistamiselle.
Urajärjestelmät

Vuosien 2010 ja 2011 aikana luotiin urajärjestelmät yliopiston akateemiselle
henkilökunnalle ja palveluhenkilöstölle.
Akateemiset urajärjestelmät

Akateemiselle henkilöstölle kehitettiin kolmitasoinen tenure track –urajärjestelmä. Muut akateemisen henkilöstön urajärjestelmät turvaavat opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteisen suunnittelun ja tutkijoiden riittävän
liikkuvuuden.
• Akateemisen henkilöstön painopiste siirtyy asteittain tenure track –professoreihin ja postdoctoral -tutkijoihin.
• Tietyillä laitoksilla tullaan käyttämään myös yliopistolehtorien positioita.
• Tavoitteena on, että akateemiset urajärjestelmät ovat täysimääräisesti käytössä vuoteen 2020 mennessä.

Tenure
Apulaisprofessori
(1. kausi)

3 (-5) vuotta

Apulaisprofessori
(2. kausi)

4 vuotta

Professori

Professori

Tenure

Urapolun (Tenure Track) kolme tasoa ovat:
• Apulaisprofessori (Assistant Professor), (3-5 + 4 vuotta)
• Professori (Associate Professor) (non-tenured/tenured)
• Professori (Full Professor) (tenured)

Määräaikainen
Vakituinen

Aalto-professori
(Distinguished
Professor)
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Tenure track
• Tarjoaa nuorille tutkijakyvyille selkeän urapolun kohti pysyvää professuuria.
• Tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet aktiiviseen rekrytointiin kotimaasta ja ulkomailta.
• Rekrytointi tenure track- urajärjestelmään suuntaa yliopiston toimintaa pitkäksi aikaa.
• Tärkeä osa yliopiston rahoituksesta ohjautuu professuurien kautta.
• Uusia professuureja on avattu 112.
• 37 professuuria – joko tenure track tai professor of practice – on täytetty.
Palvelu-urajärjestelmä

Aalto-yliopiston palvelu-urajärjestelmän tavoitteena on
• Houkutella parhaimmat osaajat palvelutehtäviin
• Mahdollistaa jatkuva työssä kehittyminen ja oppiminen
• Palkita hyvistä suorituksista, tuloksista ja kehittymisestä

Palvelu–urajärjestelmä perustuu tehtäväprofiileille, joissa kaikissa on kolme
kehitysvaihetta. Siirtyminen kehitysvaiheesta toiselle riippuu työn tuloksista sekä osaamisen ja kokemuksen kasvamisesta.
Palvelu-uramalli
Vankan perusosaamisen lisäksi syvää osaamista omalla alallaan tai laajaa moniosaamista (voi sisältää myös johtamisvastuun, esim. tiimin vetäjä/esimies/sisältöjohtaja), valmius ja halu oman osaamisen jakamiseen.
Ammattitaitoinen työntekijä, asiantuntija omalla alallaan: perustehtävää
laajempaa osaamista ja toimintatapojen kehittämiskykyä, oman
ammattitaidon ylläpitö ja kehittäminen.
Henkilö on ammattitaitoinen työntekijä, joka hallitsee tehtäväalueen
kokonaisuuden ja on aktiivinen oman osaamisen kehittämisessä.
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Osaamisen
kehittäminen
Koko henkilöstön vankka osaaminen ja motivaatio ovat edellytys yliopiston onnistumiselle tehtävässään. Kun henkilöstölle tarjotaan erilaisia
mahdollisuuksia kehittyä, se edistää koko yliopiston kykyä hoitaa tehtävänsä. Pystyäkseen nousemaan korkealle kansainväliselle tasolle yliopisto
tarvitsee osaamista tutkimusprojekteissa ja pedagogisessa kehittämisessä. Lisäksi keskeistä on osaaminen johtamisessa ja esimiestyössä sekä tutkimusta ja opetusta tukeva palveluosaaminen. Myös verkostoitumiseen,
yhteistyöhön, kansainvälistymiseen ja tietotekniikkaan liittyvä osaaminen on tärkeää. Kaikkien kehittämisohjelmien ja yhteisten tilaisuuksien
tavoitteena on tarjota mahdollisuus tavata ihmisiä eri puolilta Aaltoa ja
edistää yhteisten intressien löytämistä.

Tutkimus- ja opetusosaamisen
tukeminen
Aallon monialaisuuden voima kumpuaa syvällisestä alakohtaisesta tiedosta
ja osaamisesta. Oman alan substanssiosaaminen lisäksi tutkimusprojektiosaaminen ja pedagoginen osaaminen ovat keskeisiä tekijöitä tavoitteiden
saavuttamisessa. Vuoden 2011 aikana henkilöstölle on järjestetty projektijohtamisen valmennuksia sekä infoja ja koulutusta rahoituksen hankinnasta. Pedagoginen osaamista sekä jatkuvaan oppimiseen ja luovuuteen kannustavaa kulttuuria on kehitetty luomalla opettajille omakontaktifooruminsa sekä järjestämällä pedagogista koulutusta.
Tutkimus- ja opetusosaamisen tukeminen

Valmennuksia /
Tilaisuuksia

Osallistujia

Projektijohtamisen käytännöt ja rahoituksen hankkimisen tuki
Pedagoginen kehittäminen

12
28

722
682

Johtamisen kehittäminen
Johtajuus- ja esimiesvalmennukset
Coaching
Aalto-yliopiston mentorointiohjelma
360°-arvioinnit

18
6

243
37
n. 20 paria
n. 70

Johtamisen kehittäminen
Palveluosaaminen
Viestintä- ja kielikoulutukset
IT-koulutukset

3
17
18

59
171
154
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Osaamisen kehittäminen (70-20-10)
Yliopisto pyrkii henkilöstön kehittämisessä aktiivisesti tukemaan ratkaisuja, joissa yhdistyvät niin Aallon strategiset osaamistarpeet kuin yksilön
oma motivaatio. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus perustuu moninaisten oppimistapojen ja kehittämisratkaisujen hyödyntämiseen. Suurin
osa oppimisesta tapahtuu työssä omien kokemusten ja niiden pohdinnan
kautta (70 %). Työssä oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi laajempien
vastuiden, projektien ja ongelmanratkaisutilanteiden kautta. Työssä oppimisen lisäksi tärkeitä tapoja kehittää omaa osaamista ovat myös toisilta
oppiminen (20 %) ja formaalimpi oppiminen (10 %), kuten Aallon tarjoamat valmennukset ja kurssit. Toisilta oppimisen muotoja ovat esimerkiksi mentorointi ja coaching.
Vuonna 2011 Aalto-tasoisesti on keskitytty strategisten osaamisalueiden kehittämiseen. Osaamistarpeiden saavuttamiseksi koulutusta on
ollut tarjolla sekä yliopiston yhteisenä tarjontana että eri palvelufunktioiden tuottamana.
Johtajuus ja esimiestyö
Johtamisen kehittämisen kokonaisuus: strategisen, akateemisen, palvelu- ja
projektijohtajuuden sekä ihmisten ja tiimien johtamisen kehittämisratkaisut.
Akateeminen osaaminen
• Opetuksen johtamisen tuki
& pedagoginen koulutus
• Tenure track -tuki
• Tutkimusrahoitus ja projektit
• Coaching

Ammattitaitoinen palveluosaaminen
• Palvelufunktioiden omat koulutukset
• Asiakaspalveluosaamisen valmennukset
• Esiintymis- ja neuvottelutaidon
valmennukset

Kaikille yhteiset osaamisalueet
• Kulttuurinen kompetenssi mukana useissa Aallon valmennuksissa,
HERAn valmennukset
• Kieli- ja viestintäkoulutukset
• IT-koulutukset: ohjelma- ja järjestelmäkoulutukset
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Sujuvat
henkilöstöprosessit
Sujuvat prosessit ja ammattitaitoinen palveluhenkilöstö tukevat
Aalto-yliopiston ydintoimintoja ja osaltaan mahdollistavat
korkealaatuisen tutkimus- ja opetustyön. Koko henkilöstöä
koskevien prosessien lisäksi HR-funktio tarjosi vuoden
aikana yksiköille tukea yksiköiden sisäisten prosessien
kehittämiseen sekä tuki esimiehiä heidän roolinsa vahvistamisessa.

Kansainvälistyminen
Kansainvälistyminen on yksi yliopiston keskeisistä
strategisista tavoitteista. Liikkuvuuden lisääntyminen ja aktiivinen kansainvälinen rekrytointi erityisesti akateemisiin tehtäviin on kasvattanut Aallon
kansainvälisen henkilökunnan määrää kaikissa korkeakouluissa vuonna 2011.
• 2011 lopussa kansainvälisen henkilökunnan osuus oli 12,5 %.
• Vuosina 2010-2011 täytettyjen tenure track -professuurien ja
professor of practice -tehtävien hakijoista 78 % kansainvälisiä ja
tehtäviin valituista 34 % oli ulkomaalaisia.

Akateemisen toiminnan laatu on tärkein houkuttelevuustekijä yliopiston rekrytoidessa osaajia maailmalta, mutta akateemista kiinnostavuutta
voidaan tukea tarkoituksenmukaisilla menettelyillä (mm. urajärjestelmät,
kehittymisen tuki) ja toimivilla palveluilla. Palveluhenkilöstön osaamista
kansainvälistymiseen liittyvissä erityiskysymyksissä on pyritty määrätietoisesti vahvistamaan mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia ja asiantuntijavierailuja.
Kansainvälisen henkilöstön määrä
648
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400
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232
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24 43

43 41
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69 71

61 75

185

174
164

0
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CHEM

ENG
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ELEC

16 12
Yhteiset
palvelut

Yhteensä

lisäksi 38 TKK:n erillislaitoksissa tai yhteisissä palveluissa toiminutta henkilöä siirtynyt organisaatiossa eri paikkaan v. 2011
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Houkuttelevuuden, verkottumisen ja Suomi-tietouden vahvistaminen
• Kansainvälisen henkilöstön ja Aal• Experiencing Finland -tapahtulosta kiinnostuneiden avuksi ”For
mien sarja: käytännön tietoutta
International Staff” -nettisivusto
Suomesta vuosineljänneksittäin
• Family Program -konseptin suun(yhteistyössä HY)
nittelun käynnistäminen
• Aalto Club -toiminta: tilaisuuksia
• Family Friend -ohjelma: suomalai(kuten joulukonsertti), joissa suosia isäntäperheitä kansainvälisille
malaiset ja ulkomaalaiset työntetyöntekijöille
kijät perheineen voivat verkottua
• Win Winter -tapahtuma: talvisia
aktiviteettejä Otaniemen alueen
organisaatioiden kv-henkilöstölle
(yhteistyössä VTT ja OIN)

Tavoite- ja kehityskeskustelut
Säännöllisesti käydyt tavoite- ja kehityskeskustelut nähdään tärkeänä
osana esimiestyötä ja johtamista ja sen vuoksi yhtenä tärkeimmistä henkilöstöprosesseista. Vuonna 2011 toteutetussa henkilöstökyselyssä yksi
pääviesteistä oli henkilöstön tyytyväisyys tavoite- ja kehityskeskusteluihin
ja niiden systemaattisuuteen.
Tavoite- ja kehityskeskusteluissa
• Varmistetaan strategian mukainen työskentely
• Arvioidaan päättyvän kauden tavoitteiden saavuttamista ja jaetaan palautetta
• Sovitaan tavoitteet seuraavalle toimintakaudelle
• Pohditaan urasuunnitelmia ja arvioidaan osaamista ja kehittymismahdollisuuksia
Vuoden 2011 aikana toteutettiin
• Tavoite- ja kehityskeskusteluja tukeva materiaali ja työkalut
• Räätälöity tuki yksiköille ja esimiehille
• Urajärjestelmien ja niiden ohjeistuksen valmistelu tukemaan tavoite- ja kehityskeskusteluita
Henkilöstökyselyn esimiestyötä koskeavat arviot
Saan riittävästi rakentavaa palautetta esimieheltäni

Esimieheni käy kehityskeskusteluja kanssani säännöllisesti

Esimieheni varmistaa, että tavoitteet ja tehtävät ovat selkeät
0

2

3

4

5
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Palkitseminen
Palkitsemisen kehittäminen on nostettu myös yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Aallon palkkausjärjestelmä perustuu yliopistojen työehtosopimukseen ja akateemisen henkilöstön osalta paikallisesti neuvoteltuun
sopimukseen. Ei-rahallisina palkitsemiskeinoina yliopisto tarjoaa henkilöstölleen mm. joustavat työajat, edulliset ja kattavat liikuntapalvelut,
mahdollisuuden edulliseen lounasruokailuun sekä mahdollisuuksia oman
osaamisen kehittämiseen.
Palkitsemiskysely

Aallon henkilöstölle järjestettiin palkitsemiskysely, jonka tavoitteena oli
kerätä odotuksia ja toiveita palkitsemisen kehittämistä varten. Kyselyyn
vastasi 976 aaltolaista ja lisäksi haastateltiin 76 henkilöä. Keskeisinä asioina nousivat esille:
• Esimiestyön kehittäminen: osaamista palautteen antamisessa ja
palkitsemisessa.
• Palkitsemisjärjestelmän yhdenmukaisuuden, tasapuolisuuden ja
läpinäkyvyyden varmistaminen.
• Palkitsemisprosessien selkiyttäminen: peruspalkkatasoon toivotaan
kehitystä ja esimiehille suurempaa
roolia palkan asettamisessa.
• Palkitsemisviestinnän kehittämi-

nen: erityisesti tiedottamista kokonaispalkitsemismallista ja sen
elementeistä.
• Yksilö- ja tiimikohtaiset palkkiot.
• Työnteon joustavuuden lisääminen. Akateeminen henkilöstö oli
tyytyväinen etätyön mahdollisuuteen, ja joustavan työnteon menetelmien tukemista toivottiin jatkossakin.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen
• 80 % akateemisesta henkilöstöstä
siirtyi Aalto-yliopiston ja Juko ry:n
paikallisesti neuvotteleman palkkausjärjestelmän piiriin.
• Palkkausjärjestelmän uusi palkkaelementti, vaativuuslisä, otettiin

käyttöön osana palkkausjärjestelmää.
• Laadittiin suunnitelma strategiaa
tukevan palkitsemiskokonaisuuden kehittämiselle.

Tohtorikoulutettavien kannustusmalli
• Valmisteltiin tohtorikoulutettavien
kannustuspalkintojärjestelmää.
Järjestelmä kannustaa tohtoriopintoja suorittavia etenemään
opinnoissaan tavoiteajassa ja

palkitsee kaikkien korkeakoulujen
opiskelijoita yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.
• Kannustuspalkintojärjestelmä otetaan käyttöön 2012 alusta lukien.
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Henkilöstörakenne
Aalto-yliopistossa työskenteli vuoden 2011 aikana yhteensä 6 811 työsuhteista henkilöä, joille henkilötyövuosia kertyi yhteensä 4 978 . Vuoden
lopussa työsuhteessa olevia henkilöitä Aallossa oli 5 203, mikä oli 4,4 %
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.
Henkilömäärän kehitys
Muu henkilöstö
Opetus- ja tutkimushenkilöstö
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Henkilötyövuosien kehitys
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4 198
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2009*
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1000
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Vuosien 2007-2009 (merkitty tähdellä) henkilömäärät ovat arvioita Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteenlasketuista henkilömääristä. Tiedot perustuvat
KOTA-raportointiin, jossa opetukseen ja tutkimukseen osallistuvat perusopiskelijat on laskettu muuhun henkilökuntaan.
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Henkilöstörakenteen kehitys
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Täydennyskoulutus
Kirjasto-, IT- ja tilapalvelut
Muu henkilöstö (palvelut)
Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö
(perusopiskelijat)
Opetus- ja tutkimushenkilöstö

2000

1000

0
2010

2011

Ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä oli 38 vuotta. Toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa keski-ikä oli 47 vuotta, kun vastaava luku määräaikaisilla työntekijöillä on 33 vuotta. Yliopiston henkilörakennetta nuorentaa erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa
työskentelevien nuorten määrä opetuksen ja tutkimuksen
tukitehtävissä.
Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 39%. Lukuun
vaikuttavat etenkin tekniikan alat, joilla naisten osuus
on keskimääräistä pienempi.

21

Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin
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Työsuhteiden rakenne
Määräaikaisuuden perusteet
Määräaikainen tehtävä yliopiston
linjauksen/vanhan säädöksen perusteella
32 %
jatko-opiskelija

24 %
projektityö

24 %
6 % 5 % 10 %
perusopiskelija

Sijaisuus/avoimen tehtävän hoito Muut syyt
(ruuhkatyö, harjoittelu jne.)
Osa-aikaisten työsuhteiden kehitys
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Vaihtuvuus
Vuonna 2011 Aalto-yliopistossa aloitti vakinaisessa työsuhteessa 117 henkilöä. Vakinainen työsuhde päättyi 126 henkilöltä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2011 yhteensä 52 henkilöä.
•
Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,9 vuoden ikäisenä
(Suomessa keskimäärin 60,5 vuoden ikäisenä vuonna 2011)
Työsuhteiden kestot
22 %
alle 1 v

30 %
1–4 v

19 %
5–9 v

29 %
yli 9 v

Eläköitymisennuste

Työsuhteisia yli 60-vuotiaita työntekijöitä oli vuoden 2011 päättyessä 375
(7,2 % henkilöstöstä). Pysyvästä henkilöstöstä noin 19 % siirtyy oletettavasti eläkkeelle viiden vuoden kuluessa.
Perusopiskelijoiden osalta vaihtuvuus on suurta, koska työsuhde on usein
alle vuoden pituinen.
Eläköitymisennuste henkilöstöryhmittäin
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