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Henkilöstökysely 2012 
Miten voin osallistua tulosten käsittelyyn? 

AALTO- JA KOULUTASOLLA 

• Tulosten käsittely Aallon ja koulujen johtoryhmissä . Tuloksista viestitään henkilöstölle lokakuussa 

 

LAITOS- JA TIIMITASOLLA 

• Laitosjohtaja ja laitoksen HR-koordinaattori saavat sähköpostilla kaikki laitoksen tulokset ja jakavat ne 
eteenpäin esimiehille – tulokset käytettävissä laitoksilla viimeistään 15.10. 

• Laitosten johtoryhmät käsittelevät omat tuloksensa  

• Tutkimusryhmät ja muut tiimit käsittelevät omat tai laitostason tulokset. Jokainen esimies, jolla on 
tiimissään yli 5 vastannutta alaista saa lokakuun aikana sähköpostitse laitosjohtajalta tai HR-
koordinaattorilta raportin oman tiiminsä tuloksista 

• Jokaisen tiimin tulee varata yhteistä aikaa tulosten sekä niiden pohjalta syntyvien kehitysideoiden ja –
toimenpiteiden käsittelyyn. HR-koordinaattorit voivat toimia esimiehen tukena ja fasilitaattorina tulosten 
purkutilaisuuksissa. 

 

TOIMENPIDESUUNNITELMAT JA SEURANTA 

• Koulujen toimenpidesuunnitelmat ja palaute johdolle tammikuussa 

• Aalto-tasoista seurantaa toimenpiteiden etenemisestä tehdään keväällä 2013 



Vastaajamäärät kouluittain 

Korkeakoulu n 

Kauppakorkeakoulu 138 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 190 

Insinööritieteiden korkeakoulu 308 

Kemian tekniikan korkeakoulu 158 

Perustieteiden korkeakoulu 393 

Sähkötekniikan korkeakoulu 233 

Aalto-tason palveluyksiköt 314 

Organisaatiotieto puuttuu 52 

Vastanneita oli yhteensä 
1786, vastausprosentti 33%  
(44% vuonna 2011) 
 



Henkilöstökysely 2012 

 

 

Yhteenveto tuloksista 

 



Osa-alueiden keskiarvot 2012 ja 2011 
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Vastausten hajonta osa-alueittain 
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Alustavaa pohdintaa tuloksista 

• Tuloksia tulkittaessa on muistettava, että tulokset on ennen kaikkea tarkoitettu 
pohjaksi keskustelulle! 

• Tulokset samansuuntaisia vuoden 2011 tulosten kanssa 

• Pientä nousua on havaittavissa miltei kaikkien osa-aluiden keskiarvoissa 

• Pieni lasku on nähtävissä “yliopiston julkinen kuva” -osa-alueella, mutta tämä 
selittyy suurelta osin kahden uuden kysymyksen hieman matalampien 
keskiarvojen kautta 

• Vastausten mukaan henkilöstö pystyy hieman edellistä kyselyä paremmin 
keskittymään päätehtäviinsä. Tämä saattaa heijastella sitä, että yksilöitä 
koskettavien muutosten määrä on tasaantumassa. 

• Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen saavat edelleen matalimmat arviot 

• Eri henkilöstöryhmien välillä on huomattavia eroja tiettyjen kysymysten kohdalla 

• Henkilöstöryhmien osalta professorien ja esimiesten työmäärä ja oman työn 
hallinta ovat yhä selkeitä kehitysalueita, vaikka kehitystä onkin jo tapahtunut. 

“I am very happy in general. Things seem to have 
settled down a bit.” 



Alustavaa pohdintaa avoimista vastauksista 
• Johtaminen saa kaikilla tasoilla (oma esimies, koulutaso ja Aalto-taso) sekä positiivista että negatiivista palautetta: 

• Oma esimies saa monilta ihmisiltä erityiskiitoksia omaamisestaan ja innostuksestaan 

• Tiedonkulussa koetaan ongelmia – esimiehet eivät aina osaa, ehdi tai halua viestiä tarpeeksi 

• Päätöksenteko koetaan läpinäkymättömäksi 

• Syrjintää ei ole koettu paljon, mutta muutama mainita siitä löytyy. Vastaajat epäilevät, että esimiesten 
menestyspaineet voivat aiheuttaa syrjintää esim. perhevapailla olevan henkilöstön suuntaan 

• Myös strategia jakaa mielipiteitä:  

• Osan mielestä strategia on oikea ja innostava 

• Osan mielestä strategia ei ole oikea tai sen toteutuksessa on haasteita  

• Oman työn osalta palautteessa on myös positiivista ja negatiivista: 

• Työ koetaan usein itsessään mielenkiintoiseksi 

• Muutoksista ja byrokratiasta aiheutuvia tehtäviä kritisoidaan. Osa kyllä mainitsee niiden jo tasoittuneen, osa 
taas kokee tämän vielä haasteena. 

• Epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja julkaisemista painottavat mittarit aiheuttavat turhautumista 

• Opetuksen arvostus tuntuu monesta vastaajasta laskeneen 

• Oman yksikön työilmapiiri koetaan useissa kommenteissa hyväksi, mutta kilpailu samoista rahoista ja paikoista 
aiheuttaa haasteita 

• Perehdyttämiseen ja osaamisen jakamiseen / kehittämiseen ei ole vastaajien mielestä tarpeeksi aikaa 

• Näiden lisäksi palautteessa on hyvinkin konkreettisia parannusehdotuksia esimerkiksi koskien sosiaalitiloja, 
työterveyttä ja IT-järjestelmiä. Unisport-palvelut ja työterveyshuollon toiminta saavat myös positiivista palautetta. 

 

 

 

Avoimia vastauksia yhteensä 170 sivua 

“Yliopistomme strategia on mielestäni perustavoitteiltaan ok, mutta 
harmillisen höttöinen. Mitä edes tarkoittaa maailmanluokan yliopisto?” 



Korkeimmat keskiarvot 2012  
TOP 10 2012 2012 2011 

ERO-
TUS 

1 
36. En ole itse joutunut työpaikallani kiusaamisen tai häirinnän 
kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana (1) 4,5 4,4 0,1 

2 34. Minun on helppo pyytää apua ja lisätietoa kollegoiltani (4) 4,25 4,19 0,06 

3 21. Esimieheni luottaa minuun (3) 4,22 4,19 0,03 
4 22. Uskallan olla eri mieltä esimieheni kanssa (2) 4,2 4,19 0,01 

5 
15. Yksikössämme naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet 
edetä (5) 4,18 4,14 0,04 

6 54. Tunnen, että fyysinen työkykyni on hyvä (10) 4,11 4,04 0,07 

7 1. Oma tehtävänkuvani on selkeä ja ymmärrän työni tavoitteet (8) 4,09 4,06 0,03 

8 
25. Kerron esimiehelleni yksikkömme tai työni kehittämiseen 
liittyvistä ideoistani (7) 4,08 4,07 0,01 

9 2. Työni on sopivan haastava (6) 4,07 4,07 0 

10 
18. Esimieheni käy kehityskeskusteluja kanssani säännöllisesti 
(uusi) 4,05 3,93 0,12 

11 40. Pystyn hyödyntämään osaamistani tehokkaasti työssäni (uusi) 4,05 3,88 0,17 

Vuodesta 2011 pudonnut pois 63. Yksikkömme onnistuminen ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa  

“Tutkimusryhmässämme on loistava yhteishenki.” 



Matalimmat keskiarvot 2012 
BOTTOM 10 2012 2012 2011 EROTUS 

1 12. Henkilöstö voi vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon (1) 2,34 2,3 0,04 
2 11. Yliopisto toimii avoimesti päätöksenteossa ja sen valmistelussa (2) 2,54 2,46 0,08 

3 
38. Yksikössäni jaetaan kokemustietoa (osaaminen, verkostot, kontaktit, 
rahoituksen hankkiminen) systemaattisesti ennen kuin osaaja lähtee 
yksiköstä (3) 2,84 2,76 0,08 

4 
32. Meillä on toimivat prosessit vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseksi 
(uusi*) 2,96 3,23 -0,27 

5 
55. Keskustelemme yksikössämme avoimesti henkilöiden eläköitymisen 
ajankohdasta (4) 2,99 2,78 0,21 

6 37. Perehdyttäminen hoidetaan yksikössämme hyvin (6) 3,13 3,04 0,09 

7 10. Yliopistomme strategia on selkeä ja ymmärrettävä (5) 3,14 3,02 0,12 

8 14. Strategia ohjaa yksikkömme toimintaa ja perustehtävää (9) 3,26 3,16 0,1 

9 
16. Kokouskäytännöt palvelevat yksikkömme tavoitteiden saavuttamista 
(uusi) 3,26 3,23 0,03 

10 4. Voin keskittyä työhöni ilman liiallisia häiriöitä (8) 3,28 3,15 0,13 

Vuoden 2011 listalta poistunut 3. Minulla on riittävästi aikaa selviytyä työtehtävistäni työaikana ja 6. Muutokset 
työssäni eivät kuormita työssäjaksamistani 
* Kysymys muotoiltu uudelleen vuodesta 2011: ollut aiemmin Työyhteisössämme nostetaan vaikeatkin asiat 
keskusteltavaksi 

  
“Yliopiston julkaistu strategia on jotain täysin päinvastaista kuin se mitä 

käytännössä tapahtuu.” 
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Kysymystason tulokset 

 



Oma työ 2012 ja 2011 
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1.  Oma tehtävänkuvani  on se lkeä ja  ymmärrän työni  tavo i t teet  

2 .  Työni  on sopivan haastava  

3.  Minul la  on r i i t täväst i  a ikaa se lv iytyä työtehtävis tän i  
työaikana 

4.  Voin kesk i t tyä työhöni  i lman l i ia l l is ia  hä i r iö i tä  

5 .  Voin va ikut taa r i i t täväst i  omi in  tö ih in i  ja  työtehtävi in i  

6 .  Muutokset  työssäni  e ivät  kuormi ta  työssäjaksamistan i  

7 .  Työväl ineet  ovat  as ianmukaiset  

8 .  Ruokai lu -  ja  muut  sos iaa l i t i la t  ovat  as ianmukaiset  

9 .  Minul la  on sopivassa suhteessa opetustyötä ja  
tu tk imusaikaa  

Henki löstökysely 2012 (Kaikk i )  Henki löstökysely 2011 (Kaikk i )  



Johtaminen 2012 ja 2011 
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10.  Yl iop is tomme st rateg ia on se lkeä ja  ymmärret tävä  

11.  Yl iop is to  to imi i  avo imest i  päätöksenteossa ja  sen 
va lmis te lussa  

12.  Henki lös tö vo i  va ikut taa yl iop is ton päätöksentekoon  

13.  Koen Aal lon arvot  omakseni  

14.  Strateg ia oh jaa yks ikkömme to imintaa ja  perustehtävää  

15.  Yks ikössämme nais i l la  ja  miehi l lä  on samat 
mahdol l isuudet  edetä  

16.  Kokouskäytännöt  pa lve levat  yks ikkömme tavoi t te iden 
saavut tamis ta  

Henki löstökysely 2012 (Kaikk i )  Henki löstökysely 2011 (Kaikk i )  



Esimiestyö 2012 ja 2011 
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17.  Es imieheni  varmis taa,  e t tä  tavoi t teet  ja  tehtävät  ovat  
se lkeät  

18.  Es imieheni  käy kehi tyskeskuste lu ja  kanssani  
säännöl l isest i  

19.  Koen kanssani  käydyt  kehi tyskeskuste lu t  hyödyl l is iks i  

20.  Saan r i i t täväst i  rakentavaa palautet ta  es imiehel tän i  

21.  Es imieheni  luot taa minuun  

22.  Uskal lan o l la  er i  mie l tä  es imieheni  kanssa  

23.  Es imieheni  to imi i  tasapuol isest i  ja  o ikeudenmukaisest i  

24.  Es imieheni  osaa ot taa huomioon ihmis ten er i la isuuden 
(es im.  osaamiseen ja  kokemukseen ta i  to imintakykyyn …  

25.  Kerron es imiehel len i  yks ikkömme ta i  työni  kehi t tämiseen 
l i i t tyvis tä  ideois tan i  

26.  Es imieheni  rohkaisee tekemään a lo i t te i ta ,  o t tamaan 
vastuuta sekä kehi t tämään työtäni  

Henki löstökysely 2012 (Kaikk i )  Henki löstökysely 2011 (Kaikk i )  



Työyhteisö ja yhteistyö 2012 ja 2011 
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27.  Yks ikkömme on vetovoimainen as iantunt i jayhte isö  

28.  Yks ikkömme on kehi tysmyönte inen  

29.  Yks ikkömme t iedotuskäytännöt  pa lve levat  su juvaa 
t iedonväl i tys tä  

30.  Yks ikössämme ei  o le  yks i lö iden vä l is tä  ha i ta l l is ta  k i lpa i lua  

31.  Yks ikössämme suhtaudutaan rakentavast i  inh imi l l is i in  
erehdyks i in  

32.  Mei l lä  on to imivat  prosess i t  va ike iden as io iden puheeks i  
o t tamiseks i  

33.  Tuemme ja  kannustamme to is iamme  

34.  Minun on helppo pyytää apua ja  l isät ie toa ko l legoi l tan i  

35.  Huhut  ta i  juorut  e ivät  häi r i tse työntekoa  

36.  En o le  i tse joutunut  työpaika l lan i  k iusaamisen ta i  
hä i r innän kohteeks i  v i imeks i  ku luneen vuoden a ikana  

Henki löstökysely 2012 (Kaikk i )  Henki löstökysely 2011 (Kaikk i )  



Osaaminen 2012 ja 2011 
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37.  Perehdyt täminen hoidetaan yks ikössämme hyvin  

38.  Yks ikössäni  jaetaan kokemust ie toa (osaaminen,  verkostot ,  
kontakt i t ,  rahoi tuksen hankk iminen) systemaat t isest i  ennen 
ku in osaaja lähtee yks iköstä  

39.  Osaamiseni  vastaa työni  vaat imuks ia  

40.  Pystyn hyödyntämään osaamistani  tehokkaast i  työssäni  

41.  Saan r i i t täväst i  mahdol l isuuks ia kehi t tääkseni  osaamistan i  

42.  Tiedän minkäla is ta  osaamista minul ta  vaadi taan 
läh ivuos ina  

43.  Osaamista jaetaan er i  as iantunt i jo iden kesken r i i t täväst i  

Henk i lös tökysely 2012 (Kaikk i )  Henk i lös tökysely 2011 (Kaikk i )  



Motivaatio 2012 ja 2011 
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44.  Työpanokseni  on tärkeä oman yks ikköni  menestymisen 
kannal ta  

45.  Minul la  on yl iop is tossa mahdol l isuus edetä ura l lan i  

46.  Palk i tseminen ja  henk i lökohta inen huomioiminen on 
yks ikössäni  kannustavaa  

47.  Saan työskennel lä  i tsenäisest i  ja  vapaast i  

48.  Työtehtäväni  ovat  mie lenk i in to is ia  ja  haastavia  

49.  Minul la  on mahdol l isuus käyt tää keksel iä isyyt tä /  luovuut ta  
työssäni  

50.  Saan työssäni  rakentavaa palautet ta  r i i t täväst i  

51.  Saan tukea tu tk imustu losteni  kaupal l is tamiseen ja  
l i iketo iminnal l is tamiseen (mikä l i  vä i t tämä e i  koske s inua,  
va l i tse va ihtoehto "en osaa sanoa")  

52.  Saan tukea pro jekt i rahoi tuksen hank intaan (mikä l i  
väi t tämä e i  koske s inua,  va l i tse va ihtoehto "en osaa sanoa")  

Henki lös tökysely 2012 (Kaikk i )  Henk i lös tökysely 2011 (Kaikk i )  



Terveys ja elämäntilanne 2012 ja 2011 
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53.  Tunnen,  e t tä  henk inen työkykyni  on hyvä  

54.  Tunnen,  e t tä  fyys inen työkykyni  on hyvä  

55.  Keskuste lemme yks ikössämme avoimest i  henk i lö iden 
e läköi tymisen a jankohdasta  

56.  Yks ikössämme ol laan va lmi i ta  sovel tamaan er i la is ia  
jousto ja  ( työaika -  ta i  työtehtäväjousto ja) ,  kun työkyky on 
heikentynyt .  

57.  Yks ikössämme ryhdytään tarvi t tavi in  to imenpi te is i in  
sa i rauspoissaolo jen seuraamisen myötä  

58.  Työterveyshuol lon palve lut  tukevat  henk i lös tön 
työhyvinvoint ia  

59.  Yhte is työ HR-palve lu iden,  es imiesten ja  työterveyshuol lon 
vä l i l lä  on to imiva  

Henki löstökysely 2012 (Kaikk i )  Henki löstökysely 2011 (Kaikk i )  



Yliopiston julkinen kuva 2012 ja 2011 
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60. Yksikkömme tutkimuksen taso 

61. Yksikkömme opetuksen taso 

62. Yksikkömme taiteell isen toiminnan taso  

63. Yksikkömme onnistuminen ulkopuolisen 
rahoituksen hankinnassa 

64. Yliopistomme työnantajakuva 

65. Yliopistomme opiskeli jahoukuttelevuus  

66. Suosit telisin Aalto-yliopistoa työpaikkana 

Henkilöstökysely 2012 (Kaikki)  Henkilöstökysely 2011 (Kaikki)  


