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1. AALTO YLIOPISTON LEHTORIEN URAJÄRJESTELMÄ 

1.1. Tavoitteet ja yleiset periaatteet 

Tässä asiakirjassa kuvataan Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän toimintatapojen ja 
menettelyjen yleiset periaatteet. Näihin kuuluvat Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän yleiset 
tavoitteet ja periaatteet, lehtorien urajärjestelmän rakenne sekä rekrytointeja ja urapolulla 
etenemistä koskevat keskeiset päätöksentekoprosessit.  

Aallon lehtorien urajärjestelmässä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

1. Globaali, kilpailullinen rekrytointi 
2. Korkealaatuisen opetuksen ja pedagogisen osaamisen edistäminen 
3. Lehtorien urajärjestelmässä etenevien henkilöiden rekrytointi 
4. Oikeudenmukaiset, avoimet ja mahdollisimman yksinkertaiset prosessit 
5. Kaikkien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu 

 
Hyödynnetään globaalia kilpailullista rekrytointia huomioiden laitoksen ja tutkimusalan 
tarpeet. 

Aallon lehtorien urajärjestelmään rekrytoidaan henkilöitä kotimaisesta ja maailmanlaajuisesta 
tiedeyhteisöstä. Aalto-yliopisto pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan lahjakkuuksia osallistumalla 
kansainvälisiin rekrytointikonferensseihin, käyttämällä kansainvälisiä akateemisia verkostoja ja 
tekemällä yliopistoa tunnetuksi maailmanlaajuisesti. Rekrytointi lehtorien urajärjestelmään 
suoritetaan kilpailullisen rekrytointiprosessin mukaisesti, ellei dekaani päätä nimenomaisesti 
toisin laitoksen johtajan esityksestä. 

Pyrkimyksenä on edistää korkealaatuista opetusta ja pedagogista osaamista. 

Aalto-yliopisto pyrkii parantamaan opetuksen laatua ja lehtorien urajärjestelmän piirissä olevien 
henkilöiden pedagogisia valmiuksia. Kaikkien urajärjestelmän piiriin otettujen ja siinä etenevien 
odotetaan suorittavan pedagogisia opintoja, joiden tulee vastata vähintään 25 opintopisteen 
laajuisia opintoja. Aalto-yliopisto tarjoaa ammatillista pedagogista tukea ja koulutusta 
akateemiselle henkilökunnalleen kaikissa urajärjestelmissä ja kaikilla urapolun tasoilla. 

Lehtorien urajärjestelmään pyritään rekrytoimaan henkilöitä, joilla nähdään olevan hyvät 
mahdollisuudet edetä lehtorien urajärjestelmässä.  

Aalto-yliopistoon rekrytoidaan opettajia, jotka osoittavat kiinnostusta ja potentiaalia edetä 
yliopisto-opettajan tasolta yliopistonlehtorin tasolle ja mahdollisesti vanhemman 
yliopistonlehtorin tasolle. Vanhemman yliopistonlehtorin tason saavuttaminen edellyttää tohtorin 
tutkintoa tai vastaavia merkittäviä taiteellisia ansioita sekä ansioita akateemisen (joko tieteellisen 
tai taiteellisen) tutkimuksen alalla. Rekrytointiprosessin ja rekrytoitujen hakijoiden laatu on näin 
ollen erityisen tärkeää.     

Varmistetaan prosessin oikeudenmukaisuus ja avoimuus samalla, kun säilytetään 
prosessi mahdollisimman yksinkertaisena.  

Aalto-yliopistossa kiinnitetään erityistä huomiota rekrytoinnin, arviointien ja ylennysten 
tasapuolisuuteen. Siksi käytetään puolueettomia arviointiperusteita. Aalto-yliopistossa kaikkiin 
päätöksiin sovelletaan myös yhtä tasoa ylempänä -periaatetta, joka tarkoittaa, että lähin esimies 
ei koskaan tee lopullista päätöstä rekrytoinneissa, uudelleennimityksissä tai ylennyksissä.  

Aalto-yliopisto kohtelee kaikkia työnhakijoitaan yhdenvertaisesti. 

Aalto-yliopisto edistää henkilöstön monimuotoisuutta. Aalto-yliopistossa kiinnitetään erityistä 
huomiota hakijoiden moninaisuuden kasvattamiseen ja hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun. 
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Lehtorien urajärjestelmää koskevia sääntöjä ja määräyksiä tulisi soveltaa ja tulkita yleisten 
periaatteiden pohjalta. 

1.2. Aallon lehtorien urajärjestelmän tasot ja tehtävät 

Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tehtävien pääpaino on opetuksessa. Lisäksi 
edellytetään tutkimusta ja/tai taiteellista toimintaa osana tutkimusryhmää ja/tai taiteellista 
ryhmää. Lehtorien urajärjestelmä on ensisijaisesti tarkoitettu Aalto-yliopiston kandidaattitason 
tutkinto-ohjelmissa opettaville opettajille. Opetusvastuu maisteri- ja tohtoriohjelmissa on 
mahdollinen hakijan hankittua niihin vaaditun pätevyyden (tieteellinen, taiteellinen, 
pedagoginen). Vastuu opetuksen kehittämisessä ja opetuksen johtamisessa kasvaa 
palvelusvuosien lisääntyessä.  

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu erityisesti seuraaville henkilöstöryhmille: 

 käytännön kurssien ja ammatillisten kurssien opettajat  

 kandidaattitason kurssien opettajat 

 kielten opettajat 
 

Aallon lehtorien urajärjestelmässä on kolme tasoa: yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori ja 
vanhempi yliopistonlehtori. Nimikkeitä käytetään seuraavasti:  

 Yliopisto-opettajataso: Yliopisto-opettaja 

 Yliopistonlehtoritaso: Lehtori-nimike niille, joilla ei ole tohtorintutkintoa ja yliopistonlehtori-
nimike niille, joilla on tohtorintutkinto tai vastaavia merkittäviä taiteellisia ansioita.  

 Vanhempi yliopistonlehtori -taso: Vanhempi yliopistonlehtori 

1.3. Yleiset työajan kohdentamisperiaatteet lehtorien urajärjestelmässä 

Aallon lehtorien urajärjestelmään kuuluvien päävelvollisuus on opettaminen, ja sitä täydennetään 
sovitulla tutkimustehtävien ja/tai vastaavien taiteellisten tehtävien ja yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden (ml. akateeminen johtaminen, toiminta tiede- tai taideyhteisössä) yhdistelmällä. 
Työajan jakamisesta opetukseen ja muihin velvollisuuksiin sovitaan laitoksen johtajan kanssa. 
Työaika tulisi kohdentaa eri tehtäville kuvassa 1 esitettyjen pääperiaatteiden mukaisesti. 

Kuva 1: Yleiset työajan kohdentamisperiaatteet lehtorien urajärjestelmässä 
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1.4. Rekrytointi ja ylennys 

Lehtorien urajärjestelmän ansiosta Aalto-yliopiston opettajat ja lehtorit voivat edetä yliopisto-
opettajan tasolta yliopistonlehtorin tasolle sekä vanhemman yliopistonlehtorin tehtävään. 
Henkilön eteneminen urajärjestelmässä ei ole automaattista, vaan perustuu henkilön opetus- ja 
muiden ansioiden huolelliseen arviointiin. 

Yliopisto-opettajan tehtävät ovat yleensä määräaikaisia tehtäviä, kun taas yliopistonlehtorin ja 
vanhemman yliopistonlehtorin tehtävät ovat yleensä vakituisia tehtäviä. Laitoksen tai 
korkeakoulun erityisten strategisten tarpeiden vaatiessa myös yliopisto-opettajan tehtävä 
voidaan kuitenkin täyttää vakituisena ja yliopistonlehtorin ja vanhemman yliopistonlehtorin 
tehtävät määräaikaisina. Myös suoraan yliopistonlehtorin tasolle rekrytoitujen henkilöiden 
sopimus on yleensä ensin määräaikainen. 

Yliopisto-opettajat nimitetään yleensä kolmesta neljään vuoteen kestäväksi kaudeksi. Yliopisto-
opettajalle voidaan tehdä vuosi ennen sopimuksen loppumista ylennysarviointi.  Ylennysarviointi 
tasolle yliopistonlehtori perustuu ansioihin. Erityistilanteissa laitoksen johtaja voi päättää, että 
ylennysarviointia yliopisto-opettajan tasolta yliopistonlehtorin tasolle aikaistetaan, jos henkilö on 
toiminut tehtävässään poikkeuksellisen ansiokkaasti. 

Urajärjestelmän yliopistonlehtoritasolla työsuhde on yleensä pysyvä lukuun ottamatta suoraan 
kyseiselle tasolle palkattuja. Uudet yliopistonlehtorit nimitetään yleensä kolmesta neljään vuotta 
kestäväksi kaudeksi.  Päätös henkilön palkkauksesta vakituiseen työsuhteeseen ja päätös 
ylennyksestä vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi ovat toisistaan erilliset. 

Mahdollisesta etenemisestä vanhemman yliopistonlehtorin tehtäviin ja siihen liittyvän 
ylennysarvioinnin aikataulusta päätetään erikseen. Arviointi, jossa päätetään ylennyksestä 
vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi, perustuu ansioihin. Vanhemman yliopistonlehtorin tehtävän 
vähimmäisvaatimuksena on tohtorin tutkinto tai vastaavat merkittävät taiteelliset ansiot, ja 
ylennysarvioinnissa korostetaan opetusansioiden lisäksi tutkimukseen ja/tai taiteeseen liittyviä 
ansioita sekä pedagogista johtamista ja tiedeyhteisön palveluun liittyviä ansioita. Ylennysarviointi 
tehdään vuotuisen kehityskeskustelun yhteydessä.  

Jos päätetään, että hakija ei ole ansainnut ylennystä, vakituista työsopimusta tai kauden 
jatkamista, työsuhde päättyy nykyisen sopimuksen päättyessä. Arviointi on käynnistettävä 
hyvissä ajoin (eli vähintään 12 kuukautta) ennen sopimuskauden päättymistä. 

 

1.5. Lehtorien urajärjestelmän keskeiset toimijat ja työryhmät 

Dekaani  

Dekaani vastaa lehtorien urajärjestelmän ohjesäännön täytäntöönpanosta omassa 
korkeakoulussaan. Dekaani päättää mahdollisista poikkeuksista yleisistä periaatteista ja 
varmistaa, että korkeakoulun sovellus- ja toimintaohjeet vastaavat Aallon yleisiä linjauksia. 

Lisäksi dekaani vastaa lehtorien urajärjestelmään kuuluvien paikkojen sijoittamisesta laitokselle 
ja päättää kutsumenettelyn käytöstä. Dekaani myös hyväksyy tehtävänalan, jos se on määritelty 
tarkemmin.  

Dekaani nimittää laitoksen työryhmän ja ulkopuoliset arvioijat jokaiseen lehtorinhakuprosessiin. 
Dekaani tekee lopulliset rekrytointi- ja ylennyspäätökset. 

Laitoksen johtaja 

Laitoksen johtaja aloittaa rekrytointi- tai ylennysprosessin ottamalla yhteyttä korkeakoulunsa 
dekaaniin. Lisäksi hän tekee dekaanille esityksen laitoksen työryhmän jäsenistä. Laitoksen 
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johtaja tekee dekaanille esitykset korkeakoulun lehtorien urajärjestelmän rekrytoinneista ja 
ylennyksistä. 

HR-palvelut 

Jokaisessa laitoksen työryhmässä on HR-palveluiden edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia 
rekrytointiprosessin etenemisestä ja varmistaa rekrytoinnin objektiivisuus.  

Lehtorien urajärjestelmän laitostyöryhmä  

Dekaani nimittää laitostyöryhmän jokaiseen lehtorien urajärjestelmän rekrytointi- tai 
etenemisprosessiin. Työryhmä koostuu yleensä laitoksen johtajasta tai laitoksen johtajan 
edustajasta, laitoksen professorista /vanhemmasta yliopistonlehtorista/Professor of Practice -
nimikkeellä laitoksella toimivasta henkilöstä, alaa tuntevasta opiskelijoiden edustajasta ja 
äänettömästä HR-palveluiden edustajasta. Työryhmässä voi olla myös jäseniä muilta laitoksilta.  

Ulkopuolinen arvioija 

Nimitys- ja ylennysprosessissa käytetään ainakin yhtä ulkopuolista arvioijaa arvioimaan hakijan 
taiteellista ja/tai tieteellistä osaamista. Arvioijan tulee olla Aalto-yliopiston ulkopuolinen henkilö. 
Arvioitsijan tulisi mieluiten olla kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija tutkimusalalla, johon 
kyseinen lehtorien urajärjestelmän tehtävä sijoittuu. Ulkopuolisen arvioijan nimittää dekaani 
laitosjohtajan esityksestä.  

Koulun opetusosaamista arvioiva toimikunta  

Opetusosaamista arvioiva toimikunta on pysyvä, koulun dekaanin nimittämä toimikunta. 
Toimikunta toimii sisäisenä arvioijana ja antaa lausuntonsa henkilön opetusosaamisesta 
(perustuen opetusportfolioon, opetusnäytteeseen ja -haastatteluun) rekrytointi ja 
etenemisprosessissa. Lausunto toimitetaan laitostyöryhmälle.  
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2. LEHTORIEN URAJÄRJESTELMÄN PROSESSIT  

Lehtorien urajärjestelmän keskeisiä prosesseja ovat rekrytointi- ja ylennysprosessit, jotka 
esitetään kuvassa 2.  

Kuva 2: Lehtorien urajärjestelmän keskeiset prosessit 

 

2.1. Lehtorien urajärjestelmään rekrytointi  

Laitokset voivat rekrytoida työntekijöitä lehtorien urajärjestelmään kilpailullisen tai 
poikkeustapauksissa kutsumenettelyyn perustuvien rekrytointien kautta.  

2.1.1. Kilpailullinen rekrytointi  

Kaikki lehtorien urajärjestelmän nimitykset perustuvat huolelliseen arviointiin siitä, että 
nimitettävä on vertaistensa joukossa esimerkillinen hakija opetukseen liittyvissä tehtävissä. 
Kaikkien nimitettävien oletetaan lisäksi osoittavan, että heillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa 
yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin taso ja vakituinen työsopimus. Lehtorien 
urajärjestelmään ei voida nimittää ketään, jolla ei ole maisterin tutkintoa, mahdollisuuksia 
saavuttaa erinomainen taso opetusosaamisessa ja yliopistonlehtorin tehtäviin sopivaa 
pedagogista kiinnostusta.  

Aalto-yliopiston opetus perustuu laadukkaaseen tutkimukseen. Siksi tohtorin tutkinto tai 
vastaavat merkittävät taiteelliset ansiot katsotaan eduksi yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin 
tasolla ja niitä edellytetään vanhemman yliopistonlehtorin tasolla. Myös opetustehtäviin liittyvä 
käytännön kokemus ja/tai ammatillinen kokemus katsotaan eduksi. Jokainen Aalto-yliopiston 
korkeakoulu voi tarkentaa kunkin lehtorien urajärjestelmän tason ja tehtävän vaatimuksia (ks. 
kappale 3. Kilpailullinen rekrytointi sisältää lähtökohtaisesti seuraavat neljä vaihetta: 

Vaihe 1 

Kilpailullinen rekrytointi käynnistetään laitoksen johtajan esityksestä. Laitoksen johtaja tekee 
dekaanille ehdotuksen rekrytoinnin alasta ja mahdollisesti täytettävän paikan tasosta 
järjestelmässä. Esitys perustuu laitoksen strategisiin tarpeisiin tai korkeakoulun tai yliopiston 
määrittämiin tarkempiin ehtoihin. Tehtyään päätöksen rekrytointiprosessin aloittamisesta 
dekaani nimittää rekrytointia valmistelevan laitoksen työryhmän laitoksen johtajan esityksestä. 
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Vaihe 2 

Laitoksen työryhmä aloittaa potentiaalisten hakijoiden etsinnän. Etsinnän tulee noudattaa 
kilpailullisen, avoimen rekrytoinnin periaatteita ja perustua hakemuksiin (osoitus pedagogisesta  
koulutuksesta, kokemuksesta opetustehtävistä ja opetussaavutuksista koskevista ansioista, 
kuvattuna opetusportfoliossa), kansainväliseen hakuun (alasta riippuen) sekä yhteyksiin muihin 
yliopistoihin ja instituutioihin ja niistä saatujen suositusten käyttöön. 

Vaihe 3 

Laitoksen työryhmä valitsee huolellisen esivalinnan jälkeen lupaavimmat hakijat (esim. 2‒5 
parhaimman hakijan lista), jotka täyttävät lehtorien urajärjestelmässä täytettävän paikan tason 
vaatimukset. Short-listaa muodostettaessa, laitostyöryhmä tarjoaa laitoksen professorikunnalle 
ja pysyvässä työsuhteessa oleville lehtoreille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä henkilön 
sopivuudesta tehtävään. 

Yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tehtäviin nimitettäessä laitoksen työryhmä 
kutsuu vähintään yhden ulkopuolisen arvioijan arvioimaan hakijoiden tutkimus- ja/tai taiteellisia 
ansioita ja pyytää lisäksi opetusosaamista arvioivalta toimikunnalta arvion hakijoiden 
opetuskokemuksesta ja pätevyydestä. Arviot eivät ole välttämättömiä yliopisto-opettajan 
tehtäviin rekrytoitaessa.  

Laitoksen työryhmä kutsuu short-listatut hakijat vierailulle Aalto-yliopistoon. Vierailun aikana 
hakijat keskustelevat akateemisen henkilökunnan, muun henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa 
sekä antavat opetusnäytteet. Opetusosaamisen arviointi on kokonaisvaltainen arviointi, joka 
koostuu opetusportfoliosta, opetusnäytteestä ja opetustaitohaastattelusta. Koulun opetustaitoa 
arvioiva toimikunta kirjoittaa opetustaitolausunnon laitoksen työryhmälle. 

Vaihe 4 

Laitoksen työryhmä asettaa rekrytointivaatimukset täyttävät hakijat järjestykseen ja tekee 
esityksen valittavasta henkilöstä arviointinsa perusteella. Esitys osoitetaan laitoksen johtajalle, 
joka muodostettuaan mielipiteensä siirtää asian dekaanin hyväksyttäväksi. Jos dekaani ei 
hyväksy esitystä, asian käsittely palautetaan laitoksen johtajalle, joka voi esittää toista hakijaa 
dekaanin hyväksyttäväksi tai päättää aloittaa uuden prosessin sopivien hakijoiden löytämiseksi. 

2.1.2. Kutsumenettely-rekrytointiprosessi 

Kilpailullista rekrytointia käytetään, ellei dekaani laitoksen johtajan ehdotuksesta ja 
perustellusta syystä päätä käyttää kutsumenettelyyn perustuvaa rekrytointia. Kutsumenettely 
on mahdollinen erityistapauksissa. Kutsumenettelyn käyttäminen vaatii, että ehdotettu hakija 
täyttää ilmiselvästi haettavana olevan lehtorien urajärjestelmän paikan vaatimukset. 
Kutsumenettelyssä noudatetaan samaa käytäntöä kuin kilpailullisessa rekrytoinnissa 
seuraavin poikkeuksin: 

 Kutsumenettelyn käyttäminen vaatii, että ehdotetun hakijan oletetaan kiistatta täyttävän 
haettavana olevan tehtävän vaatimukset. 

 Akateemisen henkilöstön moninaisuus täytyy myös ottaa huomioon 
kutsurekrytointimenettelyn käyttöä esitettäessä.    

 Kutsumenettelyn käytöstä päättää dekaani. 

 

2.2. Ylennys yliopistonlehtoriksi 

Ylennysarviointi yliopistonlehtoriksi ylentämisestä on pikemmin prosessi kuin kerta-arviointi. 
Tyypillisesti hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai siihen verrattavia huomattavia taiteellisia 
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ansioita. Kaikkien järjestelmään ehdotettujen ja siinä ylennettyjen odotetaan suorittavan 
pedagogisia opintoja, joiden laajuuden tulee vastata vähintään 25 opintopisteen laajuisia 
opintoja ensimmäisen kahden kolmen vuoden aikana lehtorien urajärjestelmän piirissä 
ollessaan. Aalto-yliopisto tarjoaa pedagogista tukea ja koulutuspalveluita. Pedagogisissa 
opinnoissa yliopisto-opettajat (ja yliopistonlehtorit) saavat palautetta opetuksestaan ja kehittävät 
opetustaitojaan ja opetusportfolioitaan. Ylennysprosessissa on neljä vaihetta:  

Vaihe 1 

Ylennysprosessi käynnistetään laitoksen johtajan esityksestä, ja hän ilmoittaa dekaanille 
tulevasta ylennyksestä yliopistonlehtorin tasolle. Dekaani nimittää tehtävään laitostyöryhmän 
laitoksen johtajan esityksestä.  

Vaihe 2 

Työryhmä arvioi hakijan. Laitoksen työryhmä kutsuu vähintään yhden ulkopuolisen arvioijan 
arvioimaan hakijan tutkimuksellisia/taiteellisia ansioita ja pyytää lisäksi opetusosaamista 
arvioivalta toimikunnalta arvion hakijan opetuskokemuksesta ja pätevyydestä.  

Vaihe 3 

Näiden arvioiden perusteella työryhmä tekee esityksen hakijan ylentämisestä. Päätös hakijan 
ylentämisestä yliopistonlehtorin tasolle perustuu asianomaisen laitoksen ja korkeakoulun 
huolelliseen arvioon siitä, että hakijan opetus on laadukasta ja oppimistulokset hyviä. Myös 
tieteeseen ja/tai taiteeseen liittyvät ansiot, jotka tukevat hakijan opetukseen liittyvää osaamista, 
tulisi ottaa huomioon, kun henkilöä esitetään ylennettävän yliopistonlehtorin tasolle.  

Vaihe 4 

Laitoksen työryhmän esityksen ja arvioinnin perusteella laitoksen johtaja tekee dekaanille 
esityksen hakijan ylennyksestä. Dekaani tekee lopullisen päätöksen ylennyksestä. 

2.3. Ylennys vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi 

Jotta henkilö voidaan ylentää vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi, tulee henkilön oman tieteenalan 
edustajien todeta henkilö ansioituneeksi tutkijaksi, joka kykenee jatkuvasti panostamaan tieteen 
tekemiseen, pedagogisen johtajuuden kehittämiseen ja yliopiston toimintaan.  

Vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi ei voida ylentää ketään, jolla ei ole tohtorin tutkintoa tai 
vastaavia merkittäviä taiteellisia ansioita.  

Vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi ylentämisessä noudatetaan samaa menettelyä kuin 
ylennyksessä yliopistonlehtorin tasolle. Kun henkilö ylennetään vanhemman yliopistonlehtorin 
tehtävään, opetusansioiden ja osaamisen lisäksi on otettava huomioon myös tieteeseen ja 
taiteeseen liittyvät ansiot sekä pedagogista johtamista ja toimintaa tiede- ja/tai taideyhteisössä 
koskevat ansiot. 
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3. AALLON LEHTORIEN URAJÄRJESTELMÄN 
ARVIOINTIPERUSTEET 

Lehtorien urajärjestelmässä arvioidaan ensisijaisesti opetusosaamista. Lisäksi arvioidaan 
hakijoiden ansioita tutkimuksessa ja/tai taiteellisessa toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa 
vaikuttavuudessa (ml. akateeminen johtaminen, toiminta tiede- tai taideyhteisössä). 
Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan hakijan osaamisesta työnkuvan osa-alueella (opetus, 
tutkimus ja/tai taiteellinen työ ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ml. akateeminen johtaminen, 
toiminta tiede- tai taideyhteisössä) tehtävän painotukset huomioiden.  

Aallon tenure track -urajärjestelmän arviointiperusteita käytetään soveltuvin osin myös lehtorien 
urajärjestelmässä. Myös tehtävän suorittaminen ja toimintatapa Aalto-yliopiston arvojen 
mukaisesti on yksi tekijä lehtorien urajärjestelmään hakijoiden arvioinnissa. (Lisätietoja 
arviointiperusteista Aallon tenure track -urajärjestelmän ohjesäännöstä.)  

Tässä asiakirjassa käsitellään lehtorien urajärjestelmän arviointiperusteita vain yleisesti. 
Korkeakoulut ja laitokset vastaavat tarkkojen arviointiperusteiden määrittämisestä Aallon 
yleisen ohjeistuksen mukaisesti. 

3.1. Opetusportfolio 

Opetusportfolio dokumentoi, esittelee ja arvioi hakijan ammatillista opetusosaamista 
systemaattisesti. Se kertoo hakijan osaamisesta, kokemuksesta ja ammatillisesta 
kehittymisestä opetustehtävissä. Portfolion kertovaa tekstiä tuetaan siihen tarkoin valituilla 
näytteillä. Opetusportfolion tavoite on tukea pedagogisten taitojen jatkuvaa kehittämistä. 
 
Tarkemmat ohjeet ovat Aalto-yliopiston nettisivuilla. 
 
 


