
AaltoHY:n toimintasuunnitelma 2019 

Tarkoitus ja toiminta-ajatus 

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry on Aalto-yliopistossa ja sen ulkopuolella toimivien 

jäsentensä ammattijärjestö. Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, joka toteutuu 

organisoimalla työpaikkatason toimintaa, tukemalla henkilöstöedustajia, tekemällä 

jäsenhankintaa, valvomalla työehtosopimusten noudattamista ja osallistumalla Aalto-

yliopiston ja yliopistosektorin yhteistoimintaan. Yhdistyksen tehtävänä on myös edistää 

yhteishenkeä henkilöstön keskuudessa ja hyvinvointia työssä. 

Yleistä 

Yhdistyksen toiminnan painopisteenä on toimintavuonna 2019 uudesta 

palkkausjärjestelmästä aiheutuvat toimet sekä edelleen henkilöstön työssä jaksamisen 

edistäminen. Yhdistyksen liittyminen ammattiliitto Prohon vuoden 2019 alusta vaatii 

sääntöjen päivittämistä ja yhdistyksen toimintatapojen tarkastelua ja kehittämistä. Lisäksi 

yhdistys pyrkii tuomaan Ammattiliitto Pron toimintaa lähemmäs jäseniä ja kiinnittää 

huomiota jäsenhankintaan. 

Vuoden 2017 lopulla toteutetun henkilöstökyselyn tulosten pohjalta yliopiston hallitus valitsi 

alkuvuodesta 2018 yliopiston yhteisiksi kehittämisalueiksi epäasiallisen kohtelun 

ehkäisemisen ja työkuorman tasapainottamisen. Näihin liittyvät toimet eivät kuitenkaan ole 

näkyneet henkilöstölle riittävällä tavalla. 

Vuonna 2019 Aalto-yliopiston kaikki korkeakoulut tulevat sijaitsemaan pääosin samalla 

kampuksella. Muutoista aiheutuneet muutokset ja edelleen jatkuvat tilamuutokset ovat 

luoneet paljon mahdollisuuksia työn kehittämiselle, mutta ovat myös vieneet henkilöstöltä 

paljon energiaa. Yliopiston digitalisaatiotavoitteet ovat myös aiheuttaneet paljon muutoksia ja 

epätietoisuutta tulevasta. 

Yhdistys edistää tavoitteitaan mm. osallistumalla Aalto-yliopiston strategiatyöhön, 

toimimalla työnantajan ja henkilöstön edustajien välisissä toimielimissä sekä keskustelemalla 

jäsenten kanssa. 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys 

AaltoHY tekee tasa-arvotyötä yhdessä muiden järjestöjen ja työnantajan kanssa. Meille on 

erityisen tärkeää alhaisimpien palkkatasojen kohentaminen. Edistämme sitä, että Aalto-

yliopistossa työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, 

sukupuoliseen suuntautumiseen, työntekijäryhmään tai muuhun vastaavaan seikkaan 

katsomatta. Kiinnitämme huomiota myös siihen, että Aalto-yliopiston palvelut ovat 

esteettömästi kaikkien saavutettavissa.  

 

Yhdistyksellä on edustus Aallon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnassa. 

Tiedotus 

Yhdistys käyttää tiedotuksessaan pääasiassa sähköpostia. Tärkeimmät tiedotteet lähetetään 

tuoreeltaan sähköpostitse jäsenistölle. Yhdistys lähettää myös koottuja tiedotteita n. kerran 



kuussa. Lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen omilla nettisivuilla ja Facebook-

sivuilla, joita päivitetään säännöllisesti. Jäsenlehteä toimitetaan vuonna 2019 kaksi kertaa 

vuodessa vuosikokouskutsun yhteydessä. 

Jäsenhankinta ja -huolto 

Yhdistyksen näkyvyyttä tuodaan esille osallistumalla Aallon yhteisiin henkilöstötapahtumiin. 

Luottamusmiehiä ja muita aktiivitoimijoita kannustetaan jäsenhankintaan esimerkiksi 

jäsenhankintapalkinnoin. Myös muuhun jäsenhankintaan panostetaan ja pohditaan uusia 

keinoja uusien jäsenten houkuttelemiseksi. Jäsenistöä muistutetaan jäsenhankinnan 

tärkeydestä. 

Yhdistys kiinnittää huomiota myös jo olemassa olevien jäsenten osallisuuden lisäämiseen 

järjestämällä jäsenistölle avoimia tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen 

toimintaan liittyviä toiveita ja tarpeita kartoitetaan jäsenistölle esimerkiksi kohdennettujen 

kyselyiden avulla. 

Virkistystoiminta 

Yhdistyksen virkistystoiminnan tarkoituksena on järjestää jäsenten tapaamisia. 

Verkottuminen ja muiden aaltolaisten tapaaminen koetaan tärkeänä. Käymme yhdessä 

esimerkiksi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantapahtumissa. Vuoden 2019 aikana tarkastellaan 

Prohon liittymisen vaikutuksia ja kehitetään virkistystoimintaa. 

Yhdistyksen jäsenten omaehtoista virkistystoimintaa tuetaan korvaamalla osa minkä tahansa 

urheilu-, kulttuuri- tai virkistystapahtuman lipun hinnasta. 

Hallituksen toiminnan tavoitteet 

Hallituksen toiminnan painopisteitä vuonna 2019 tulevat olemaan: 

 ammattiliitto Pron edunvalvontatoimintaan ja yhdistyksille tarjottuun tukeen 

perehtyminen 

 uusien sääntöjen valmistelu ammattiliitto Prohon liittymisen vuoksi yhdistyksen 

sääntömääräisten kokousten hyväksyttäviksi 

 uuden palkkausjärjestelmän toteutumisen seuranta yhdistyksen tavoitteiden 

mukaisesti 

 osallistuminen Aalto-yliopiston strategiatyöhön 

 hyvin hoidettu edunvalvontatyö 

 työssä jaksamisen edistäminen 

 jäsenhankinta ja -huolto 

 yhdistyksen virkistystoiminta jäsenille 

Hallitus seuraa Aalto-yliopiston päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen yhdistyksen tavoitteiden 

mukaisesti. 

Koulutustoiminta 

Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden aktiivisten jäsenten koulutukseen 

yhdistys tarjoaa Pron ja STTK:n sekä esimerkiksi Aktiivi-instituutin ja Työväen Sivistysliitto 



TSL:n järjestämiä kursseja ja muuta koulutusta. Suoritetuista ammattitutkinnoista 

myönnetään jäsenille stipendejä. Yhdistys tukee jäsenten osallistumista ammattiliitto Pron ja 

muiden koulutuksentarjoajien järjestämään koulutukseen. 

Yhdistys järjestää alkukeväällä 2019 Aalto HY:n edunvalvontapäivän yhdistyksen 

luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja hallituksen jäsenille. 

Toiminta Aalto-yliopistossa ja kampuksilla 

Yhdistyksellä on edustus Aalto-yliopiston eri toimielimissä, kuten yliopiston ja sen 

korkeakoulujen akateemisten asioiden komiteoissa, yt-neuvottelukunnassa, 

työsuojelutoimikunnassa, ravintolatoimikunnassa ja muissa Aalto-yliopiston ja sen eri 

koulujen toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä Aalto-

yliopiston johtoryhmässä ja Aalto Leaders’ Dialoguessa. Aallon elimissä toimivat 

yhdistyksen edustajat valvovat erityisesti jäsenistömme ja yleisesti Aallon työntekijöiden 

etuja ja seuraavat, että työehtosopimus ja yhteistoimintalaki toteutuvat Aalto-yliopiston 

kaikilla tasoilla. 

Toiminta YHL:ssä ja Pardiassa 

Yhdistyksen tavoitteena on, että sillä on yksi paikka yliopistosektorin neuvottelukunnassa 

Prossa. Lisäksi yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan YHL:n toiminnan tulevaisuuteen. 

 


