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Aalto on edelläkävijä
avainaloillaan ja kärki
joukoissa kehittämässä
ratkaisuja, joilla
luodaan kestävämpää
tulevaisuutta Suomelle ja
koko ihmiskunnalle.

Hyvä
lahjoittaja
KIITOS, että olet mukana rakentamassa parempaa maailmaa
kanssamme.
Aalto-yliopiston tarina alkoi vuonna 2010, kun kolme yliopistoa
muodosti innovatiivisen, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavan
tutkimusyliopiston. Aalto sai kansalliseksi tehtäväksi vahvistaa
Suomen innovaatiokykyä ensiluokkaisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.
Aalto on vain kymmenessä vuodessa onnistunut tässä tehtävässään hyvin. Olemme tuoneet yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja
talouden, ja meistä on tullut edelläkävijä avainaloillamme.
Lahjoittajilla on Aallon tarinassa tärkeä rooli. Vuonna 2010 yksityishenkilöt, säätiöt, yritykset ja muut yhteisöt loivat lahjoituksillaan
yliopistolle vakaan pääomaperustan. Tästä lähtien jatkunut lahjoittajien vankkumaton tuki on myötävaikuttanut merkittävästi Aallon
menestykseen. Olemme kymmenessä vuodessa kehittäneet kampuksestamme maailmanluokan yhteistyökeskittymän ja kasvaneet
yhdeksi Euroopan kansainvälisimmistä yliopistoista.
Maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti
– olemme keskellä maailmanlaajuista kestävyyskriisiä, teknologista
murrosta ja työelämän muutosta. Myös korkeakoulutus muuttuu,
kun kysyntä ja kilpailu lisääntyvät, digitalisaatio syvenee ja rahoitukseen kohdistuu paineita. Viime kuukausina koronaviruspandemia on
haastanut ja yhdistänyt akateemisen yhteisön taisteluun viruksen leviämistä vastaan ja ratkomaan sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia. Me Aallossa olemme vahvasti mukana tarjoamassa
ratkaisuja kriisin voittamiseen omien osaamisalueidemme kautta.
Juuri nyt yliopistoja tarvitaan tiennäyttäjiksi ja vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Aalto on kärkijoukoissa luomassa kestävämpää
tulevaisuutta Suomelle ja koko ihmiskunnalle. Lahjoittajana sinulla
on yhä tärkeämpi rooli tehtävämme mahdollistajana.
Kiitos, että olet mukana.

Mikko Kosonen
Aalto-yliopiston
hallituksen puheenjohtaja

Yhteistä tulevaisuutta
rakentamassa
Aalto-yliopisto
on kymmenessä
vuodessa kehittynyt
rohkeiden
tekijöiden moni
alaiseksi yhteisöksi,
jossa ratkotaan
yhteiskunnan
suuria haasteita.
Lahjoittajilla on
Aallon tarinassa
iso rooli.

AALTO on
tänään ainutlaatuinen tieteen,
taiteen, tekniikan ja talouden
keskittymä, joka
on maailmanluokan kärkeä
avainaloillaan
ja yksi Euroopan kansain
välisimmistä
yliopistoista.
Aalto-yliopiston perustamisvaiheessa yksityis
henkilöiden, säätiöiden, yritysten ja muiden
yhteisöjen merkittävät lahjoitukset ja niihin
liittynyt valtiolta saatu vastinraha rakensivat
yliopistolle vakaan pääomapohjan. Myös
vuosina 2015–2017 valtio tuki korkeakoulujen
varainhankintaa vastinrahamahdollisuudella.
Tässä varainhankintakampanjassa saadut
lahjoitukset ja vastinraha sekä kampanjan
jälkeen tulleet lahjoitukset ovat entisestään
vahvistaneet yliopiston edellytyksiä huippututkimukseen ja -opetukseen.
”Ilman lahjoitusvaroja emme olisi nyt tässä.
Ne ovat mahdollistaneet yliopiston pitkäjänteisen kehittämisen ja tasoittaneet julkisen rahoituksen yllättäviäkin vaihteluita, mistä lämmin
kiitos kaikille lahjoittajillemme”, toteaa rehtori
Ilkka Niemelä.
Aalto-yliopiston keskeisimpänä ajatuksena
on mahdollistaa monialainen, uutta luova
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yhteistyö; tehdä Aallosta paikka, jossa tiede ja
taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tämä
on vaatinut merkittävää panostusta myös
kampuksen kehittämiseen. Lahjoituspääoman
tuoma vahva tase on antanut yliopistolle mahdollisuuden tehdä vaadittavia pitkän tähtäimen
investointeja ja löytää näihin kestäviä laina
rahoitusratkaisuja. Kampusta on voitu kehittää
taloudellisesti kestävästi ja samalla huolehtia
yliopiston päätehtävien voimavaroista.
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
muutti Otaniemeen kesällä 2018 ja Kauppa
korkeakoulu alkuvuonna 2019, jolloin yliopiston
päätoiminnot saatiin samalle kampukselle.
”Matkalla on ollut isoja muutoksia ja uudistuksia, mutta töitä on tehty intohimolla ja
avoimesti yhdessä. Aallossa on positiivinen
tekemisen ja kehittämisen meininki.”
Monialainen muutoksentekijöiden tiedeyhteisö haluaa olla lahjoittajille antamiensa
lupausten arvoinen.

Vaikuttavaa huippututkimusta
Perustamisvaiheessa Aalto-yliopisto sai kansallisen erityistehtävän vahvistaa Suomen
innovaatiokykyä ensiluokkaisen tutkimuksen,
taiteellisen toiminnan ja opetuksen avulla.
Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta.
Kymmenessä vuodessa Aalto on noussut
alle 50-vuotiaiden yliopistojen maailman kärkeen ja on edelläkävijä avainalueillaan: ICT ja
digitalisaatio, materiaalit, taide ja suunnittelu,
liiketoiminta, energiaratkaisut, rakennettu
ympäristö sekä terveys ja hyvinvointi.

AALTO-YLIOPISTO

Haluamme olla
mukana ratkomassa
isoja globaaleja
haasteita.

Ilkka Niemelä
Aalto-yliopiston
rehtori

”Haluamme olla mukana ratkomassa isoja
globaaleja haasteita.”
Keskelle kampusta perustetussa A Grid
-keskuksessa toimii jo lähes 150 nousevaa
yritystä. Yliopisto tarjoaa yhteiselle tekemiselle huippuosaamista ja -osaajia, laajan
kumppanuusverkoston, tutkimusinfraa sekä näkymiä tieteen mahdollistamaan tulevaisuuteen.
Yhteistyö tuottaa hedelmää: Aallon ympärille
kehittyneistä verkostoista syntyy lähes 100
yritystä vuosittain.
Työelämän osaamista tuodaan tiiviisti myös
opetukseen. Aallossa on esimerkiksi yli 50
työelämäprofessuuria, joihin on saatu merkittävästi myös lahjoitusvaroja.
Kuuden korkeakoulun kampus tarjoaa opiskelijoille monialaisia opintoja ja kohtaamisia
taiteen, tekniikan ja talouden parissa.
”Opetuksen kehityksen johtotähtenä on se,
että opiskelija ja oppiminen ovat keskiössä. Aalto Online Learning -ohjelma tuo koulutukseen
uudenlaisia digitaalisuuteen perustuvia opetusja oppimismenetelmiä. Myös opiskelijoiden
hyvinvointiin on panostettu merkittävästi.”
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Edessä monimutkaiset haasteet
Aalto-yliopisto on kymmenessä vuodessa
päässyt pitkälle ja haluaa olla suunnannäyttäjä myös tulevaisuudessa. Helppoa se ei ole,
sillä maailma ympärillä muuttuu kiihtyvää
vauhtia ja monet globaalit haasteet ovat yhä
monimutkaisempia.
Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia.
Korkeakoulutusta pitäisi lisätä erityisesti
Aallon osaamisalueilla. Myös kiinnostus Aaltoa
kohtaan on kova ja hakijamäärät kasvussa.
”Olemme valmiita ottamaan vastuuta, mutta
jos opetuksen ja tutkimuksen laadusta halutaan
pitää kiinni, tarvitaan lisää investointeja. Koska
julkisen talouden tilanne on varsin kireä, toivon
jatkossa entistäkin läheisempää yhteistyötä
lahjoittajien kanssa.”
”Lupaamme olla saamamme luottamuksen
arvoinen ja tehdä töitä suomalaisen yhteiskunnan ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.”

KATSAUS L AHJOITTAJILLE

Biotuotteet
mullistavat
Suomen
metsä-
talouden
Aalto-yliopistossa ollaan
uusien biopohjaisten
supermateriaalien äärellä.
Puubiomassasta etsitään
korvaajaa öljypohjaisille
tekstiileille ja muoville.
Se on myös vertaansa vailla
oleva tuoteinnovaatioiden
lähtöaine. Nyt on isketty
kultasuoneen.

Biopohjaiset materiaalit
ovat avain tekstiilien
kestävään käyttöön.
Ioncell®-menetelmällä
selluloosasta ja kierrätys
materiaaleista, kuten
tekstiilijätteestä, saadaan
kehrättyä ensiluokkaista
tekstiilikuitua.
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Aalto-yliopiston vararehtori Janne Laine ja kemian
tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus.

M

IKROKITEINEN selluloosa voi tulevaisuudessa korvata juustossa rasvaa, tuoda
lisäkuitua aamupuuroon, terästää rehua tai jopa
ehkäistä tuotantoeläinten sairauksia. Se voi
myös korvata muovin pakkausmateriaaleissa ja
öljypohjaiset keinokuidut tekstiileissä.
Aalto-yliopistossa professori Olli Dahlin
johdolla kehitetty uusi valmistusmenetelmä
avaa mikrokiteiselle selluloosalle (MCC) täysin uudet markkinat. AaltoCell™-teknologian
avulla mikrokiteistä selluloosaa voidaan valmistaa huomattavasti nykyistä edullisemmin ja
ekologisemmin.
”Meillä on käsissämme huikeat mahdollisuudet. Selluloosa on uusiutuva ja biohajoava
materiaali, jolla voidaan tulevaisuudessa korvata esimerkiksi muovia”, sanoo Aalto-yliopiston
innovaatioista vastaava vararehtori Janne
Laine.
Mikrokiteinen selluloosa voi muuttaa
Suomen sellutehtaat biotuotetehtaiksi, jotka
nostavat maamme metsäsektorin aivan uudelle
tasolle.
”Sen sijaan, että Suomesta viedään maailmalle sellua, voisimme viedä siitä jalostettuja
korkean lisäarvon tuotteita. Puubiomassa antaa
mahdollisuudet mitä erilaisimpien tuotteiden
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kehittämiseen. Suomi on tässä etulyöntiasemassa, koska olemme tutun materiaalin äärellä”, toteaa Aalto-yliopiston kemian tekniikan
korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus.

Markkinat mullistava AaltoCell™

Tällä hetkellä mikrokiteistä selluloosaa valmistetaan maailmanlaajuisesti pieniä määriä
lähinnä lääketieteen sovelluksiin. Patentoitu
AaltoCell™-teknologia voi mullistaa kaiken. Jo
yhdellä sitä hyödyntävällä tehtaalla voidaan
tuplata maailman tämän hetken MCC-tuotanto.
”AaltoCell™-teknologian hienous on siinä,
että sillä mikrokiteistä selluloosaa voidaan
valmistaa olemassa olevissa sellutehtaissa
suurella kapasiteetilla. Valmistusprosessia
hienosäädetään sen mukaan, minkä jalostus
arvon tuotteisiin sitä kulloinkin tarvitaan. Myös
tehtaan sellun ja MCC:n tuotannon keskinäistä
suhdetta voidaan skaalata”, Laine huomauttaa.
Markkinat ovat pian täynnä, jos MCC:lle ei
etsitä uusia käyttökohteita. Ja niitähän löytyy.
Yksi potentiaalinen ison volyymin kohde on
rehuteollisuus. Märehtijöille MCC on rehun
energiapitoisuutta nostavaa voimaruokaa ja
siipikarjalle taas kasvua ja hyvinvointia parantava kuitulisä. MCC:lla on myös elintarvike
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2050

Aalto-yliopisto on
maailman kärkeä
nanoselluloosa
sovellusten
kehittämisessä
ja mitalisijoilla
alan tieteellisten
julkaisujen
määrässä.

250

milj. tonnia vuodessa

2020

100

milj. tonnia
vuodessa

Tekstiilin tarve
maailmassa
2,5-kertaistuu seuraavien
30 vuoden aikana.

luokitus: se voi pitää esimerkiksi jugurtin
rakenteen tasaisena tai olla kuitulisä vaikkapa
pullassa.
Siinä missä rehuun kelpaa vähemmän
käsitelty ruskea MCC, vaativat esimerkiksi
lääketuotteet pitkälle jalostettua valkoista
mikrokiteistä selluloosaa.
Aalto-yliopisto vie AaltoCell™-teknologiaa
globaaleille markkinoille yhteistyössä paperi- ja
selluteollisuuden laitevalmistaja Andritz Oy:n
kanssa. Näköpiirissä on, että ensimmäiset
tuotantolaitokset ovat käynnissä muutaman
vuoden sisällä. Teknologian kaupallistamisen
ohessa Aalto ja Andritz kehittävät mikrokiteiselle selluloosalle uusia käyttökohteita.

Kohti korkean jalostusarvon tuotteita

Selluloosa on uusiutuva luonnonvara, jota
Suomen metsät ovat pullollaan. Maailmalla on
iso kysyntä biopohjaisille kestävän kehityksen
ratkaisuille.
”Suomen metsäteollisuus tulee jatkossa
muuttumaan radikaalisti. Olen vakuuttunut
siitä, että 20 vuoden kuluttua kaikissa metsä
sektorin yrityksissä on tekstiiliin liittyvää
toimintaa. Kaikki ymmärtävät sen, että selluun
nähden tekstiilistä saa vähintään tuplahinnan”,
Laine sanoo.
Uusilla tuotteilla Suomen metsäsektorin
arvoa voidaan kasvattaa nykyisestä todella
merkittävästi. Samalla avautuu isoja mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.
”Jatkossa tarvitaan toimijoita, jotka valmistavat mikrokiteisestä selluloosakuidusta
8

Tällä hetkellä vain 1 %
tekstiileistä päätyy
kierrätykseen.

esimerkiksi pakkausmateriaalia, kangasta tai
vaikkapa suklaan raaka-ainetta. Eri tuotteiden
koko arvoketjun saaminen Suomeen avaisi
maan taloudelle valtavat mahdollisuudet”,
sanoo Laine. ”Nyt on oikeasti käsillä kulta-aika.
Pidetään bisnes omissa käsissä.”
Aalto tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden
kanssa uusien biomassapohjaisten innovaatioiden parissa. Myös biohajoavaan nanoselluloosaan kohdistuu suuria odotuksia. Kun selluloosa pilkotaan nanomittakaavan kuiduiksi, on
käsillä äärimmäisen luja ja kevyt materiaali.
Aalto on yhdessä VTT:n kanssa luonut uuden materiaalin yhdistämällä nanoselluloosaa
ja hämähäkin seitistä löytyvää silkkiproteiinia.
Tuloksena on sekä luja, jäykkä että sitkeä materiaali. Aalto on myös ollut mukana kehittämässä
kasvipohjaista myrkytöntä liimaa, joka on
äärimmäisen vahvaa.
Vain mielikuvitus on rajana, kun nanosellu
loosalle haetaan uusia käyttökohteita, kuten
kaivosvesien puhdistus, maalin täyteaine tai
muovin korvaaminen paperipinnoitteessa.
”Aalto on maailman kärkeä nanoselluloosa
sovellusten kehittämisessä ja mitalisijoilla
alan tieteellisten julkaisujen määrässä”, toteaa
Kruus.

Kohti tekstiilivallankumousta

Maailmassa tuotetaan tällä hetkellä 100 miljoonaa tonnia tekstiiliä vuodessa. Vuoteen 2050
mennessä tarve nousee 250 miljoonaan tonniin.
Öljypohjaisilla keinokuiduilla tai paljon viljely
alaa ja vettä vievällä puuvillalla sitä ei voida

AALTO-YLIOPISTO

Aallossa tehdään uraa
uurtavaa työtä bio
materiaalien kehittämisessä.
Mikrokiteiselle selluloosalle
(vas.) etsitään jatkuvasti
uusia käyttökohteita.
Ekologisella Ioncell®menetelmällä syntyy esi
merkiksi korkealuokkaisia
neuleita (yllä).

mitenkään kattaa. Tätä menoa maailma myös
hukkuu tekstiilivuoriin, kun vain yksi prosentti
tekstiileistä päätyy kierrätykseen.
Biopohjaiset materiaalit ovat avain tekstiilien kestävään käyttöön ja tehokkaampaan
kierrätykseen.
”Vaatealan jätit etsivät kuumeisesti vaihtoehtoja nykyisille öljypohjaisille keinokuiduille
ja esimerkiksi Ikean tavoitteena on, että sen
kaikki tuotteet ovat biopohjaisia vuoteen 2030
mennessä”, Laine kertoo.
Aalto on jo näyttänyt maailmalle mallia matkalla kohti kestävää tekstiilituotantoa. Aallossa
kehitetyllä Ioncell®-menetelmällä selluloosasta
ja kierrätysmateriaaleista kuten tekstiilijätteestä saadaan kehrättyä ensiluokkaista
tekstiilikuitua. Valmistuksessa käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä ionista liuotinta.
Ioncell®-tarinassa on mukana aaltolaisia kemisteistä tekstiilialan osaajiin ja työ on johtanut
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uniikkiluomuksiin aina rouva Jenni Haukion
itsenäisyyspäivän juhla-asua ja Marimekolle
suunniteltua Allu-mekkoa myöten.
”Meillä tehdään uraauurtavaa työtä biomateriaalien kehittämisessä. Muutamme maailmaa
AaltoCell™- ja Ioncell®-kaltaisten innovaatioiden avulla”, Kruus sanoo.

Tutustu Aallon materiaalialojen
tutkimukseen ja tulosten
kaupallistamiseen:
aalto.fi/aalto-materials-platform

KATSAUS L AHJOITTAJILLE

Avaruuden
mysteerien
äärellä

Tähtitieteilijä Joni Tammi
haluaa paljastaa maailman
kaikkeuden salaisuuksia.
Niihin päästään käsiksi uudella
teknologialla, jonka avulla
olemme tekemässä avaruuden
seuraavia suuria löytöjä.

AALTO-YLIOPISTON Metsähovin radio
tutkimusaseman johtaja Joni Tammi aloitti
tähtitieteilijän uransa jo ensimmäisellä luokalla,
kun hän piti luokalle esitelmän tähdistä. Sen
jälkeen kaikki opiskeluvalinnat ohjasivat häntä
tiettyyn suuntaan – avaruustutkijaksi.
Opiskeluaikoina Tammi tutustui tietokone
simulaatioon avaruustutkimuksessa professori Esko Valtaojan kurssilla. Mallinnukset
törmäävistä galakseista olivat vielä yksinkertaisia. Silti ne lumosivat Tammen. Hän päätti
suuntautua teoreettiseen astrofysiikkaan ja
avaruuden ilmiöiden mallintamiseen.

Kolmas tähtihetki on tulevaisuudessa. Joni
Tammi haluaa saada selville, miten mustan
aukon synnyttämät voimat muuntuvat valoksi
ja radiosäteilyksi.
”Olemme nähneet kuvan mustasta aukosta
ja tiedämme, että mustan aukon synnyttämissä
suihkuissa hiukkaset liikkuvat lähes valon
nopeudella ja säteilevät voimakkaasti. Mutta
emme tiedä, millainen prosessi tarkalleen saa
tämän aikaan. Tiedon saamiseksi tarvitsemme
samanaikaisia havaintoja usealta eri taajuudelta, pitkältä aikaväliltä. Tämä ei vielä nykyisillä
laitteilla onnistu.”

Ääretön suuruus, omien
ongelmien pienuus
Tammelle avaruus on osa ympäristöämme, josta
emme vielä tiedä tarpeeksi. Mikä avaruudessa
häntä kiehtoo?
”Muistan, kuinka lapsena luin tietosanakirjaa isovanhemmillani. Siinä näytettiin, miten
planeettojen liikeradat saadaan selville leikkaamalla kartiota eri suunnista. On hämmästyttävää, miten niin massiiviset planeetat noudattavat matemaattisia muotoja. Matematiikan ja
fysiikan kauneus kiehtoo minua aikuisenakin.”
Toinen asia, joka Tammeen vetoaa, on avaruuden suuruus ja vastakohtaisesti ihmisen
pienuus.
”On lohdullista tietää olevansa pieni. Vaikka
kuinka mokaisi omassa elämässä, auttaa, kun
vain nostaa katseensa ylöspäin ja ajattelee, että
kahdensadan kilometrin korkeudesta omia
ongelmia ei enää näy.”

Harppaus uudelle teknologiselle tasolle
Joni Tammi havainnollistaa, miten uusi tekniikka mullistaisi tapaamme tarkastella maailman
kaikkeutta. Hän vertaa sitä musiikkiin.
”Radiotaajuudet vastaavat ikään kuin soittimen kieliä. Yhdellä kielellä voi soittaa kovaa tai
hiljaa, nopeasti tai hitaasti, mutta sillä ei vielä
kummoista musiikkia tehdä. Jos kieliä lisätään
muutama, voi yhdistelmällä soittaa valtavan
määrän erilaisia kappaleita.”
Muutaman vuoden kuluttua tutkijoilla on
toivottavasti käsissään laite, jonka teknologia
mahdollistaa radioaaltojen havaitsemisen kolmelta eri taajuudelta yhtä aikaa. Havainnoinnista tulee huomattavasti nykyistä tarkempaa
ja nopeampaa. Ymmärrys avaruudesta kasvaa
ja tutkimuskohteiden määrä nousee sadoista
tuhansiin.
Uusi vastaanotin auttaa varautumaan entistä paremmin myös mahdollisiin vaaroihin.
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Metsähovin radioobservatorion perus
korjaus alkoi syksyllä
2019. Tilojen muutosten
lisäksi 14-metrisen
radioteleskoopin ohjaus
järjestelmä päivitetään.
Radioteleskooppi saa
suojakseen uuden
20-metrisen kuvun.

”Kukaan ei ole vielä päässyt tutkimaan
avaruuden kohteiden kehitystä saman
aikaisesti usealla eri radiotaajuudella,
joten mahdollisuudet täysin uusiin
ja yllättäviinkin tuloksiin ovat erin
omaiset”, uskoo Joni Tammi.

”Auringonpurkaukset ja vaaralliset aurinkomyrskyt voitaisiin ennustaa jo viikkoja ennen kuin ne osuvat Maahan.
Aurinkomyrskyt voivat vahingoittaa satelliitteja,
sähköverkkoja ja radiotaajuista tietoliikennettä
sekä aiheuttaa laajoja sähkökatkoja.”
Lisäksi kvasaarien tarkempi ymmärrys
auttaa tarkentamaan satelliittipaikannusta.
Kvasaarit ovat hyvin kaukaisia kohteita, jotka
säteilevät paljon voimakkaammin kuin normaalit galaksit.
”Kun saamme tietoa siitä, mitä kvasaarien
purkauksissa tapahtuu, pystymme määrittämään Maan asennon suhteessa kvasaareihin
entistä tarkemmin. Satelliittipaikannuksessa
voitaisiin päästä jopa senttimetritarkkuuteen.”
11
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Kirkkonummella sijaitseva Metsähovi
on Suomen ainoa tähtitieteellinen
havaintoasema. Sen laitteet mahdollistavat tutkimuksen lisäksi radio
astronomian opetuksen ja tutkija
koulutuksen maassamme. Jotta
pysymme kansainvälisellä huipulla,
tarvitsemme uutta teknologiaa.
Auta meitä näkemään paremmin ja
kauemmas – lahjoita Metsähovin
radiovastaanottimen hankintaan:
aalto.fi/lahjoita-metsahovi.

Teollisuus tarvitsee
palvelumyynnin osaajia

HISSIYHTIÖ KONE tarjoaa Hongkongin
rakennuskohteisiin työaikaa säästäviä ja työturvallisuutta parantavia työvoiman kuljetuspalveluita. Kun rakennukset valmistuvat, vastaa
KONE hissien ylläpidosta ja modernisoinnista
niiden käytön ajan. Siemens taas on digitalisoinut Juuassa Nestlén kastiketehtaan sen
tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Yritykset
pyörittävät tehdasta yhdessä jakaen tuotot ja
riskit.
”Teollisuusyritykset ovat kovaa vauhtia siirtymässä tuotteiden myynnistä palveluliiketoimintaan”, toteaa tuote- ja palvelujärjestelmien
myynnin johtamisen työelämäprofessori Pekka
Töytäri.
Perinteisillä tuotteilla kilpaileminen on yhä
vaikeampaa, kun esimerkiksi Aasiassa samoja
tuotteita voidaan valmistaa halvemmalla. Niinpä myyntiin haetaan kasvua asiakkaalle räätälöidyistä palveluratkaisuista, joissa toimittajan
ja asiakkaan perinteinen työnjako muuttuu.
Globalisaation ohella teknologiateollisuutta
ravistelee digitalisaatio, kun ohjelmistoista
on tullut osa liiketoimintaa raskasta konepajateollisuutta myöten. Autokin on tänään
ohjelmistotuote.
”Ennen auto oli parhaimmillaan tehtaasta
ulos ajettaessa. Nyt sitä parannetaan matkan
varrella uusilla ohjelmistoihin perustuvilla ominaisuuksilla, kuten kaistavahdeilla ja autonomisella ohjauksella, sitä mukaa kun niitä keksitään.
Esimerkiksi Tesla on tässä jo pitkällä.”

Ei rahastusta, vaan yhteistä arvoa
Palvelukeskeisyys vaatii uudenlaista osaamista
myyntiin ja sen johtamiseen. Asiakkaan liike
toiminta ja prosessit täytyy tuntea huolella,
jotta niihin kykenee innovoimaan uusia ratkaisuja. Asiakas on myös saatava vakuuttuneeksi
siitä, että ehdotetut ratkaisut tukevat tämän
tavoitteita ja parantavat bisnestä.
12

Pekka Töytärin viisivuotinen professuuri
sijaitsee Aalto-yliopiston perustieteiden
korkeakoulun tuotantotalouden
laitoksella ja kauppakorkeakoulun
markkinoinnin laitoksella. Tuote- ja
palvelujärjestelmien myynnin johtamisen
työelämäprofessuurin mahdollistavat
Weisell-säätiöltä, Valmetilta ja
Wärtsilältä saadut lahjoitukset. Opetusta
ja tutkimusta tehdään tiiviissä yhteis
työssä yritysten kanssa.

”Arvoperusteisen myynnin kulmakiviä ovat
asiakkaalle tuotettavan lisäarvon ymmärtäminen, arviointi, esittäminen ja kehittäminen.
Lisäarvo voi olla paljon muutakin kuin euroja,
kuten ympäristöystävällisempää tuotantoa tai
parempaa työturvallisuutta.”
Töytäri haluaa kouluttaa teknologia
teollisuuteen myynnin osaajia, joilla on taitoja palveluihin perustuvan liiketoiminnan
kehittämiseen.
”En ole koskaan asettunut perinteisen
myynnin muottiin, jossa psykologisilla kikoilla
yritetään rahastaa toista. Minulle myynti on
sitä, että yritykset yhdessä tunnistavat mahdollisuuksia uuden arvon ja liiketoiminnan
luomiseen.”

AALTO-YLIOPISTO

Lahjoittaja saa
nimensä tuoliin

AALTO-YLIOPISTON kauppakorkeakoulu
tarjoaa tukijoilleen mahdollisuuden tulla huomioiduksi nimikkotuolilla uudessa rakennuksessaan. Mahdollisuus koskee kaikkia vähintään 1 000 euroa kauppatieteisiin lahjoittavia
yksityishenkilöitä. Tässä kolmen 1960-luvun
alumnin tarina.
Oli kaunis syyspäivä vuonna 1962, kun Kirsti
Tamminen¹ saapui uuteen opinahjoonsa Helsingin Töölössä. Rakennuksen tiiliseinää koristivat
upeat reliefit.
”Tuon täytyy olla Kauppakorkeakoulu, tulen
varmasti viihtymään siellä, ajattelin. Koska
kulutin koulun tuoleja kahden tutkinnon verran,
oli nyt reilua lahjoittaa yksi tuoli uusille sukupolville”, sanoo Tamminen.
Markku Talvio² lahjoitti vaimolleen
nimikkotuolin 50-vuotishääpäivänä. Pari tutustui toisiinsa Kauppakorkeakoulussa, jossa
Talvio aloitti opintonsa 1965.
”Palasimme sinne vielä kaksi kertaa ensimmäisen tutkinnon jälkeen. Teen parhaillaan
väitöskirjaani. Nimikkotuolilla on koko suvulle
iso merkitys, sillä moni meistä on koulun kasvatti”, Talvio kertoo.
Vuonna 1966 Kauppakorkeakoulun aloittanut Outi Syvänperä³ muistaa hyvin uusille
opiskelijoille järjestetyt mursujaiset. Hän sai
kurssikavereista elinikäisiä ystäviä ja opinnoista hyvät eväät elämää varten.
”Jos lapsenlapseni joskus opiskelee Otaniemessä, voi hän istua mummin nimikkotuolissa”,
Syvänperä sanoo.

Muista hyödyntää
verovähennykset
lahjoituksestasi!
Tiesitkö, että voit vähentää Aalto-
yliopistolle tekemäsi lahjoitukset
verotuksessasi? Verovähennys
oikeus koskee rahana tehtyjä
lahjoituksia, joiden kokonaismäärä
on kalenterivuoden aikana 850
euroa tai enemmän.
Voit siis lahjoittaa useammassa
erässä. Verovähennyksen yläraja
on yrityksille ja yhteisöille 250 000
euroa ja yksityishenkilöille 500 000
euroa.
Lue lisää:
aalto.fi/lahjoita-tulevaisuus

¹

²

³
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Radikaali luovuus
vie uuden äärelle

Aluksi hullulta
kuulostava idea
voi olla avain
isojen haasteiden
ratkaisemiseen.
Aalto-yliopistossa
on otollinen maa
perä rohkeille
avauksille, jotka
auttavat löytämään
aidosti uutta.

MAAILMA
muuttuu huimaa
vauhtia. Edessä
on yhä kimurantimpia globaaleja
haasteita, joihin
ei löydy ratkaisuja perinteisten
lähestymistapojen tai yksittäisten tieteenalojen
näkökulmasta. Tarvitsemme radikaalisti uusia
ajatuksia, toimintatapoja ja ratkaisuja.
”Aalto-yliopiston monialainen osaaminen
antaa loistavan kasvupohjan odottamattomienkin asioiden törmäyttämiselle. Nyt jos koskaan
maailma tarvitsee radikaalia ajattelua ja uusia
näkökulmia”, sanoo Aalto-yliopiston taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas
Auvinen.
Kymmenen vuotta sitten perustettu Aalto-
yliopisto näytti maailmalle mallia: syntyi
ainutlaatuinen taiteen, tekniikan ja talouden
innovaatioyhteisö. Nyt Aalto ottaa maailmanlaajuista johtajuutta ja on edelläkulkija radikaalissa luovuudessa, jonka avulla rakennetaan
kestävää tulevaisuutta.
”Aallossa on kykyä ajatella toisin ja löytää
yhteyksiä, joita muualla ei ole vielä löydetty.
Toivon, että kymmenen vuoden päästä maailmalla sanotaan: wau, tuokin idea tuli Aallosta!”
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Uudenlaista tekemisen kulttuuria

Radikaali luovuus vaatii pelle peloton -tyylistä
kykyä pohtia: entä jos? Kun ennen kuljettiin
hevosilla, olisi ollut aika radikaalia kysyä: entä
jos hevoskyydin sijaan lennettäisiin taivaalla?
Aallossa on jo tehty radikaaleja avauksia
eri tieteenalojen välillä: entä jos hämähäkin
seitti olisi rakennusmateriaali ja merilevästä
tehtäisiin vaatteita? Entä jos palvelutalot korvattaisiin mummonmökeillä ja meistä kaikista
tulisi energiantuottajia? Myös luovuus ja sen
johtaminen ovat löytäneet toisensa.
”Luovuus on meissä kaikissa, on kyse sitten
taiteen, tekniikan tai talouden osaajista. Kriittinen ajattelu, innovointi, yhteyksien näkeminen
ja ongelmien ratkaiseminen ovat inhimillisiä
taitoja, joita voidaan kehittää yhdessä.”
Luovuus saa tilaa, kun erilaiset näkemykset kohtaavat ilman, että kyseessä on kilpailu
ideoiden paremmuudesta. Uudelle otollisessa
maaperässä uskalletaan olla eri mieltä.
”Meidän tulee rakentaa kulttuuria, jossa
voidaan käydä tiukkaakin dialogia ilman, että se
aiheuttaa yksilöille turvattomuuden tunnetta
tai kilpailutilannetta.”
Aallon tärkeä voimavara ovat sen opiskelijat.
Kun nuoret tulevat yliopistoon, löytävät he
toisensa ja muodostavat rohkeasti yhteyksiä eri
tieteenalojen välille. Heillä on näkemystä siitä,
mihin suuntaan maailman pitäisi olla menossa.

AALTO-YLIOPISTO

Yhteinen kotipesä ja Idea-Tinder
Ilman kokeiluja ei voi syntyä uutta, mutta kaikki
kokeilut eivät johda maaliin. Radikaali luovuus
edellyttää yksilöiltä rohkeutta ja yhteisöltä ympäristöä, jossa riskinotto ja epäonnistuminen
ovat sallittuja.
”Jotta uskalletaan ottaa riskejä, tarvitaan
turvallinen aika ja ympäristö hullujenkin ideoiden testaamiseen. Tutkijoilla voisi olla arkityön
pysäytysnappula, joka antaisi esimerkiksi kaksi
kuukautta aikaa uuden idean toimivuuden
selvittämiseen.”
Jos idea ei lähde lentoon, voidaan avoimesti
todeta, että asiaa selvitettiin ja hyvä niin.
Radikaali luovuus tarvitsee myös uudenlaisia tiloja. ”On tärkeää, että asioilla on kotipesä
– yhteinen alue, jonne on helppo tulla ja jossa
ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja toistensa
tekemisiin. Kampustiloja kehitetään niin,
että eri tieteenalat löytävät toisensa entistä
luontevammin.”
Tulevaisuudessa uudet ajatukset saattavat
törmätä myös ”Aalto Idea-Tinderissä”. ”Se voisi
olla ideoiden kohtauspaikka, jossa voi heittää
ilmaan vaikkapa uusia tutkimusavauksia ja
löytää muita samanhenkisiä. Parhaimmillaan
match johtaisi yhteiseen tekemiseen”, Auvinen
visioi.

Suomalaiset
ovat hyviä perus
teknologioissa,
mutta niihin
perustuvien
tuotteiden kaupal
listaminen on
ollut haasteellista.
Uskon, että
informaatio
verkostojen poikki
tieteellinen, teknisiä
ja kaupallisia
opintoja yhdistävä
koulutus antaa
hyvät valmiudet
teknologia
tuotteiden
kaupallistamiseen
digitalisoituneessa
maailmassa.

Kimmo Antonen
KPMG:n
toimitusjohtaja

Tuomas Auvinen uskoo,
että nyt jos koskaan
maailma tarvitsee
radikaalia ajattelua ja
uusia näkökulmia.
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Inspiraatiota
ja vauhtia
yrittäjyyteen
AALTO-YHTEISÖSTÄ ponnistaa joka vuosi
lähes 100 uutta yritystä. Tämä on puolet yli
opistoissa syntyvistä yrityksistä Suomessa.
Yli 3 700 opiskelijaa on osallistunut
yrittäjyysopetusta tarjoavaan Aalto Ventures
Programiin viimeisen kuuden vuoden aikana.
Slush kasvoi maailmanmaineeseen Aallon
opiskelijoiden käsissä. Vuonna 2019 Slushiin
osallistui 3 500 startup-yritystä, 2 000 sijoittajaa ja 25 000 kävijää. A Grid on yksi Euroopan
suurimpia yhteisötiloja. Se kokoaa Aallon
kampukselle saman katon alle yli 150 startupia,
pienyrityksiä, luovia yrittäjiä, kiihdyttämöitä ja
muita kumppaneita.
Aallon innovaatiopalveluiden tavoitteena on
muuntaa tutkimustuloksia positiivisiksi yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi kaupallistamisen
kautta. Vuosittain julkistetaan yli 150 keksintöä
ja perustetaan yli 10 spinout-yritystä.
Aalto Startup Center on erityisesti teknologia
yritysten kiihdyttämö, jossa luodaan liiketoimintaa myös tutkimukseen perustuvista projekteista.
Mukana on noin 40 yritystä, joista 10 toimii
avaruusteknologiaan erikoistuneen Euroopan
avaruusjärjestön ESA BIC Finlandin alla.
16

Peräti puolet Suomen
yliopistoissa syntyvistä
yrityksistä on lähtöisin
Aalto-yliopistosta.

Aalto Entrepreneurship Society on Euroopan suurin ja aktiivisin opiskelijavetoinen
yrittäjyysyhteisö. Se on mukana rakentamassa
ja inspiroimassa yrittäjien seuraavaa sukupolvea. Euroopan suurin opiskelijoiden yrittäjyystapahtuma FallUp tuo yhteen opiskelijat,
startupit, yritykset ja headhunterit.
Aallon strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimusryhmä on yksi johtavista
alan toimijoista Euroopassa. Yksikkö tarjoaa
oppimiskokemuksia, jotka avaavat opiskelijoille
kansainvälisiä uramahdollisuuksia.

Monipuolista yritysyhteistyötä
Aallolla on kaikkiaan 2 500 yritysyhteistyökumppania. Tavoitteemme on rakentaa merkittäviä, pitkän aikavälin strategisia kumppanuuksia yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.
Kumppaneitamme ovat muun muassa ABB,
SAAB, Neste, Nokia ja Wärtsilä.
Yhteistyö käsittää tutkimuksen, opetuksen,
opinnäytetyöt, kurssiprojektit ja yritysten
läsnäolon kampuksella. Graduista ja diplomitöistä noin 70 prosenttia tehdään yhteistyössä
yritysten kanssa.

AALTO-YLIOPISTO

Kehittyvä kampus

–2018
2018
2019–2020
2021–2030

2 0 18
Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun Värerakennus, kauppakeskus
A Bloc ja startupkeskittymä A Grid
avautuivat. 

20

2020

2 0 19

Viheralueiden
parantaminen alkaa.
Aalto-yliopisto Töölön
peruskorjaus valmistuu.
Otaniemen vanha ostoskeskus peruskorjataan.

20

21–2 0 2 3

Opiskelijakeskus,
Aalto Works ja
asuinrakennuksia
valmistuu. Otakaari 2A
ja B sekä Otakaari 5L
rakennetaan.

Kauppakorkeakoulun
uusi rakennus avautui.
Aalto-yliopisto Töölön
peruskorjaus alkoi.
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2 4 –2 0 35

Yliopiston kiinteistöjen
kehittäminen jatkuu.
Rakennetaan uusia
opiskelija-asuntoja
sekä asuin- ja
toimistorakennuksia.


Paras reissu
ikinä!
Vaihtoopiskelijana
ulkomailla

Kansainväliseen
vaihtoon lähtevä
opiskelija tuo
mukanaan kotiin
paljon muutakin
kuin opintopisteitä.
Topi Ronkainen
lähti matkaan
avoimin mielin
ja saikin kokea
paikallisen
opiskelukulttuurin
aidoimmillaan.

OPISKELU
PAIKKA Florida
International
Universityssä,
kampuselämää
Miamissa,
elokuva- ja
markkinointi
opintoja, Home
coming Duke
-kruunajaiset,
veljeskunnan
jäsenyys ja
läksiäisjuhlat 80 uuden kaverin kanssa. Tätä
kaikkea oli Topi Ronkaisen viiden kuukauden
vaihto-opiskelu Yhdysvalloissa.
”Olin yliopistolla ainoa suomalainen vaihto-
oppilas, joten suomen kieli jäi heti narikkaan.
Kämppikseni olivat Australiasta ja Ukrainasta
ja koululla hengailin viidenkymmenen ympäri
maailmaa tulleen vaihto-oppilaan kanssa”,
kertoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa
opiskeleva Ronkainen.
Myös paikalliset opiskelijat tulivat tutuiksi,
sillä Ronkaisen pitkäaikaisena haaveena oli
tutustua amerikkalaiseen yliopistoelämään
aina elokuvista tuttuja Homecoming- ja veljeskuntaperinteitä myöten.
”Lähdin mukaan kaikkeen, mihin vain
pystyin. Usean viikon kisailun, promoamisen
ja äänestysten jälkeen seisoin jalkapallostadionilla 25 000 katsojan edessä päässäni Floridan
kansainvälisen yliopiston Homecoming Duke
2018 -kruunu.”
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Topi
Ronkainen

Leena
Suviranta

Ja niinhän siinä kävi, että Ronkaisesta tuli
kampuksella myös Phi Delta Theta -veljeskunnan ikiaikainen jäsen.
”Veljeskunnan kymmenen viikon sisäänotto
riitti ryhmäytti meidät hakijat tiiviisti yhteen
ja veljeskunnasta löytyi aina kaveri mukaan,
mihin sitten meninkin.”

Anna itsellesi mahdollisuus!

Vaihto-opinnot tarjosivat mahdollisuuden
opiskella myös sellaisia kursseja, joita Suomessa ei olisi tullut suoritettua. Kulttuurikurssilla
analysoitiin elokuvia ja tutustuttiin niiden
markkinointiin.
”Psykologian kurssista sain uuden näkökulman kandityöhöni ja tarkoitus on hyödyntää
oppeja myös gradussa.”
Vaihto-opinnot ovat osa Ronkaisen Aalto-
yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkintoa.
Maisteriopinnoissaan hän keskittyy tieto- ja
palvelujohtamiseen.
”Haen ehdottomasti vaihtoon myös maisteriopintojen aikana, ehkä Japaniin tai Kiinaan.
Vaihto-opinnot ovat ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa itseään ja tutustua uusiin kulttuureihin
ja ihmisiin. Suosittelen kaikille: anna itsellesi se
kokemus edes kerran!”

Alumni kannustaa nuoria
kansainvälistymään
Ronkaisen lailla kansainvälisen vaihdon kokee
vuosittain yli 60 prosenttia Kauppakorkea
koulun opiskelijoista. Valittavana on 44
kohdemaata aina Australiaa, Etelä-Koreaa ja

AALTO-YLIOPISTO

100 000 alumnia

Yli 60 prosenttia
Kauppakorkeakoulun
opiskelijoista käy
vuosittain vaihdossa.

vaihtokohdetta
valittavana ympäri
maailmaa.

Meksikoa myöten. Kauppakorkeakoulu tukee
rahallisesti jokaisen opiskelijan ulkomaanopintoja. Sinäkin voit lahjoittajana tehdä samoin.
Näin teki Helsingin Kauppakorkeakoulun
kasvatti Leena Suviranta, jonka kipinä kansain
välisyyteen syttyi opintojen ja kesätöiden aikana 1970-luvulla.
”Olin etuoikeutettu, sillä tuohon aikaan
ulkomaille lähtö ei ollut lainkaan tavallista”,
Suviranta kertoo.
Hän valmistui kauppatieteen maisteriksi
Helsingin Kauppakorkeakoulusta 1978 ja
suoritti sen jälkeen MBA-tutkinnon Belgiassa
Leuvenin katolisessa yliopistossa.
”Opinnot Suomessa ja ulkomailla sekä kesä
työt Pariisissa, Norrköpingissä ja Monacossa
viitoittivat työuraani, jonka tein HR:ssä.”
Varsinkin Monacon kesäpesti pienessä
öljynporauslaiteyrityksessä antoi tosituntumaa
liike-elämän kansainvälisyyteen, kun Suvirannan työkaverit edustivat 16 eri kansalaisuutta.
”Kannustan nuoria lähtemään ulkomaille. Maailmalla oppii toimimaan itsenäisesti
oudoissakin ympäristöissä ja saa uusia näkökulmia elämään. Sain opiskeluaikojen ulkomaan
reissuilta hyviä ystäviä, joiden kanssa pidän
edelleen yhteyttä.”
”Lahjoitukset helpottavat sitä, ettei raha ole
esteenä nuorten lähtemiselle. Ja antajalleenhan
lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.”

AALTO-YLIOPISTO tarjoaa
alumneille monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen
ja kehittymiseen läpi elämän.
Mentorointiohjelmamme yhdistää Aallon kasvatit ja nykyiset
opiskelijat. Alumnimme vaikuttavat yli 80 maassa.
Alumniverkoston johtoryhmä
tuo alumnien näkemyksiä yliopiston pitkän tähtäimen kehittämiseen ja tukee alumniyhdistysten
toimintaa ja perustamista. Alumnimme voivat kohdata toisensa
myös digitaalisesti Alumni
Circlessä.

”Aalto-yliopiston käytännönläheiset
yritysprojektit, kokeneet työelämä
professorit sekä oman työn ja itsensä
johtamisen opit ovat osoittautuneet
arvokkaiksi työelämässä. Olen ylpeä
siitä, että olen Aallon alumni. Tunne
konkretisoituu, kun kohtaan muita
alumneja tai nykyisiä opiskelijoita.
Minulle on merkityksellistä tukea
uuden sukupolven aaltolaisia, niin
kuin vanhemmat aaltolaiset aikoinaan
tukivat minua.”
Venla Väkeväinen
kauppatieteiden maisteri 2017
Bränditoimisto Boun perustaja /
PR- ja viestintäasiantuntija
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Keskiössä
hyvinvointi ja
inhimilliset
kokemukset
Sairaalaympäristöt tukevat sairauksien
tehokasta paranemista, mutta unohtavat
liian usein sängyssä makaavan potilaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin arkkitehtuuri luo
ympäristöjä, joissa ihmisen on hyvä olla.

Assi Lindholmin Design
for End of Life Care
-kurssille laatimassa
työssä korostuvat vehreä
ympäristö ja valoisa,
inhimillinen arkkitehtuuri.
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Laura Arpiainen haluaa vaikuttaa siihen,
että potilas- ja perhekeskeisyys saavat
terveydenhoitotilojen suunnittelussa
enemmän jalansijaa.

T

ARVITSEMME sairaala- ja hoitotiloja,
jotka sairauksien parantamisen ohella
tukevat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ihmiskeskeinen suunnittelu antaa kaikille
aisteille mahdollisuuden ottaa kiinni siitä, mikä
rauhoittaa mieltä ja luo turvallisuutta.
”Väestön ikääntyessä yhä useampi kohtaa
kuoleman sairaalan kroonikko-osastolla tai
vanhusten asumisyksikössä, joissa ympäristö
on laitosmainen tai kaukana rauhallisesta.
Ihmiskeskeisesti suunnitelluissa tiloissa elämä
voidaan saattaa kauniisti päätökseen”, sanoo
Aalto-yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin
arkkitehtuurin työelämäprofessori Laura
Arpiainen.
Kuoleman lähestyessä ihmisen aistit hiipuvat pikkuhiljaa, viimeisenä katoaa yleensä
kuulo. Mikä on viimeinen ääni, jonka sinä
haluaisit kuulla? Onko se piippaava summeri,
askelten kiireinen kopina, puhelimen pirinä?
Vai voisiko se olla veden liplatus, linnun liverrys
tai tuulen kohina?
Tällaista pohtivat Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat viime keväänä, kun tehtävänä
oli suunnitella saattohoitokoti. Design for End
of Life Care -kurssilla oltiin isojen kysymysten
äärellä: millainen on hyvä kuoleman ympäristö?
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Kodinomaisuutta laitosten sijaan

”Saattohoitokoti on viimeinen paikka heille, joiden elämä on päättymässä. Kuolemaa
edeltävät päivät ovat myös perheelle rankkoja.
Kodinomainen ympäristö antaa tilaa kuolemaan valmistautumiselle ja viimeisten asioiden
selvittämiselle.”
Kurssilla opiskelijat saivat tuntumaa siitä,
että suunnittelua aloitettaessa pöydän ympärille tarvitaan useita osapuolia. Opiskelijat
eläytyivät eri rooleihin, kuten kuoleva potilas,
sairaanhoitaja, ylilääkäri, psykologi, vapaaehtoinen ja puutarhuri.
”Lemmikeistä lohtua tuova koiraterapeutti
sai perustella, miksi pihalle tarvitaan puskia ja
vesipisteitä, kunnallispoliitikko joutui kuuntelemaan naapurien valitusta kuolemankeskuksesta. Urkuri kertoi seinien eristämistarpeista.
Hoitotilojen hyvä suunnittelu on paljon muutakin kuin sänkyjen piirtämistä.”
Espoon kaupunki osoitti kurssille tyhjillään
olevan tontin Nuottalahdesta meren ääreltä.
”Kurssilla laitoimme siemenet itämään
siihen, että tontille nousisi tulevaisuudessa
saattohoitokoti. Suomessa on vain neljä
saattohoitokotia. Niitä tarvitaan ehdottomasti
lisää.”
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Haemme
lahjoituksia,
joilla voidaan
mahdollistaa
terveyden ja
hyvinvoinnin arkki
tehtuurin työelämä
professuurin sekä
alan opetuksen
ja tutkimuksen
jatkuminen
Aallossa.

Työpaikka ja koti samaan aikaan
Sairaalassa tartuntojen ehkäisy ja tiukat hygieniavaatimukset sanelevat pitkälti tilojen
suunnittelua ja materiaalien valintoja. Saattohoitokodissa sen sijaan voi olla puupintoja ja
kasveja, siellä voi kietoutua omaan huopaan ja
sinne ovat tervetulleita myös lemmikkieläimet.
Hyvä hoitoympäristöjen suunnittelu huomioi
kaikki aistit.
”Lohtua voi tuoda myös luonto. Kurssilla
maisema-arkkitehtuurin opiskelija loi rakennuksen ympärille eri aisteilla koettavan
terapeuttisen puutarhan, jossa voi vaikka vielä
kerran tuntea auringon lämmön kasvoillaan
tai istutuslaatikon mullan sormissaan. Pihalle
piirtyi tuoksuvia pensaita, värikkäitä kasveja ja
pesäpaikka yksinoloa varten. Aallon Media Lab
auttoi sisä- ja ulkotilojen äänisuunnittelussa.”
Erään kurssilla olleen opiskelijan isä kuoli
hiljattain oltuaan pitkään sairaalassa. Opiskelija koki sairaalaympäristön ahdistavana ja
kiinnitti huomiota myös hoitajien tilojen puutteeseen. Hän suunnitteli kodinomaisen saattohoitokodin, jossa myös henkilökunnan tarpeet
on huomioitu.
”Saattohoitokodit ja muut hoitoympäristöt
ovat samaan aikaan sekä työpaikkoja että koteja.
Työntekijät tarvitsevat turvalliset ja asianmukaiset työolosuhteet ja potilaat kotia muistuttavan ympäristön. Valitettavan usein kodinomaisuus kärsii hoidon vaatimusten kustannuksella.
Rakennamme laitoksia.”
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Synnytyssaleista vanhustenkoteihin

Arpiainen on Aalto-yliopiston, ja samalla koko
Suomen, ensimmäinen terveyden ja hyvinvoinnin arkkitehtuurin professori. Professuuri
yhdistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä ihmiskeskeisten elinympäristöjen suunnittelun, jotka
ovat molemmat Aallon tutkimuksen avainalueita. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin huomioiminen hoitopalvelujen ja
-ympäristöjen suunnittelussa.
”Sairaanhoidon prosessi ja sen tekniset vaatimukset ovat tilojen suunnittelussa äärimmäisen tärkeitä, mutta pitää myös ymmärtää, että
potilaat ovat ihmisiä. Haluan työssäni vaikuttaa
siihen, että potilas- ja perhekeskeinen suunnittelu saa enemmän jalansijaa.”
Arpiaisen pesti arkkitehtuurin laitoksella
alkoi syyskuussa 2018, kun hän palasi Suomeen
yli 20 Kanadassa vietetyn vuoden jälkeen. Kanadassa Arpiainen työskenteli sekä arkkitehti
toimistoissa että provinssin terveydenhoito
hallinnossa ja erikoistui terveydenhoitoalan
rakennusten suunnitteluun.
Arpiaisen professuuri kattaa terveydenhoidon erilaiset hoitotilat ja -palvelut synnytyssaleista vanhusten tukiasumiseen ja hoitoon.
Sen opetus- ja tutkimusaloihin kuuluu myös
kaupunkiterveys.
”Haluan olla mukana luomassa ympäristöjä,
joissa ihmisen hyvinvointi on keskiössä. Laaja
katseisuus ja avoin oppimisen asenne vievät
tässä pitkälle. On hienoa, että Aallossa pääsen
tekemään poikkitieteellistä yhteistyötä eri
suunnittelualojen kesken.”

AALTO-YLIOPISTO

Aalto Health Platform
on terveyden ja
hyvinvoinnin asialla
TERVEYS ja hyvinvointi on yksi Aalto-
yliopiston tutkimuksen avainalueista.
Aalto Health Platform on yhteistyöalusta,
joka yhdistää Aallon yli 90 terveysalaa
tutkivaa ryhmää yritysten, terveyden
huollon ja muiden organisaatioiden
kanssa Suomessa ja maailmalla. Tutkimuksissa kehitetään ja suunnitellaan
ihmisten terveyden kannalta merkittäviä
teknologioita, menetelmiä ja tiloja, kuten
terveydenhuollon tekoälysovellukset,
aivokuvantamislaite, uudet implantti
materiaalit, innovatiiviset sairaala-arkkitehtuurit sekä neurotieteen menetelmät.
Yhteinen tekeminen tukee tutkimuksissa syntyneiden innovaatioiden

kaupallistamista ja kasvuyritysten syntymistä. Se tuottaa myös merkittävää tietoa
yhteiskunnan päätöksenteon tueksi.
Aalto Health Platform -yhteistyö
kattaa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitteet, terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvän data- ja neurotieteen sekä
bio- ja kemiallisia teknologioita, kuten
lääkeainekehitykseen liittyvä tutkimus
ja näiden perustana olevat teknologiat.
Mukana on myös terveyden ja hyvinvoinnin työprosessisuunnittelu sekä arkkitehtuuri ja suunnittelu.

terveysalan
tutkimusryhmää
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Aalto-yliopiston avainlukuja
Toiminnan ensimmäisen vuosikymmenen aikana Aalto-yliopiston akateemiset tulokset ovat kehittyneet suotuisasti,
yliopisto on kansainvälistynyt merkittävästi ja sen toiminnan
vaikuttavuus on vahvistunut, esimerkiksi kasvuyrittäjyyden
ja kestävän kehityksen alueilla.
Alakohtaisissa vertailuissa Aalto sijoittuu avainalueillaan
kansainväliseen kärkeen (ks. Tutkimuksen avainalueet
-kuva). QS World University Rankings 2020 ”Top 50 Under
50” -vertailussa, joka listaa 150 maailman parasta alle
50-vuotiaista yliopistoa, Aalto ylsi 9. sijalle ja oli eurooppalaisista yliopistoista kolmanneksi paras. Times Higher

Educationin vertailussa 2020 Aalto listattiin maailman 37.
kansainvälisimmäksi yliopistoksi. Times Higher Education
University Impact 2020 -vertailussa Aalto oli 47. paras
kokonaisarvioissa siitä, kuinka hyvin yliopistot edistävät
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Aalto sijoittui toiseksi
vastuullisen kuluttamisen tavoitteessa ja viidenneksi
kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien
tavoitteessa. Maailmassa on noin 22 000 yliopistoa.
Aalto-yliopiston hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös
sekä kestävän kehityksen raportit: aalto.fi/aalto-yliopisto

Tutkinnot 2019

235

tohtoria

1 960

1 340

maisteria

374

kandidaattia

MBA- ja EMBAohjelman
suorittanutta

2 312

Ylemmät korkeakoulututkinnot 2010–2019

1 967
1 519

1 663

2013

2014

1 998

2010

2011

Kansainvälisen tutkimusja opetushenkilöstön
osuus 2010–2019

2012

25 %
18 %

2010

1 628

28 %

30 %

2015

2016

33 %

34 %

2010

37 %

2018

40 %

2019

38 %

+111 %

20 %

2011

2012

2013

1 741
1 386

2017

vuodesta
2010

2014

2015

2016

2 269
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1 960

1 927

1 228

Tutkinnonuudistukset ja niihin liittyvät
siirtymävaiheet ovat vaikuttaneet
ylempien korkeakoulututkintojen
määriin vuosina 2010, 2011 ja 2018.

Kansainväliset
vertaisarvioidut
artikkelit tieteellisissä
aikakauslehdissä
2010–2019

1 614

1 500

1 496

2011

2012

2013

AALTO-YLIOPISTO

1 889

2014

2 020

2017

2018

2019

2 165

2 166

2 235

+61 %
vuodesta
2010

2015

2016

2017

2018

2019

Tutkimuksen avainalueet

Taiteen ja muotoilun tiedonmudostus
QS: Art & Design 2020: 7 (2019: 7)

Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö
QS: Architecture/Built Environment 2020: 41 (2019: 42)

Terveys ja hyvinvointi
ShanghaiRanking: Medical Technology101–150 (2018: 101–150)

Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö
ShanghaiRanking: Mining andMineral Engineering 76–100 (2018: 51–75)

Edelläkäyvät energiaratkaisut
ShanghaiRanking: Electrical & Electronic Engineering 76–100 (2018: 51–75)

Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä
ShanghaiRanking:Business Administration 29 (2018: 34)
Management 32 (2018: 36)

ICT ja digitalisaatio
ShanghaiRanking: TelecommunicationEngineering 22 (2018: 28)
US News: Computer Science 33 (2018: 43)
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Minulle on tärkeää,
että Suomessa
on maailman
luokan yliopistoja.
Teknologia-alan
perheyrityksemme
Ensto tekee
yhteistyötä Aallon
kanssa. Henkilö
kohtainen lahjoitus
Aallolle pitää minut
myös omistajana
tarkkana siitä,
miten Aalto kehittää
toimintaansa kohti
maailman huippua
yhteistyössä
yritysten kanssa.

Marjo Miettinen
Enston hallituksen
puheenjohtaja

Lahjoitukset Aalto-yliopistolle vuonna 2019

102

lahjoittajaa

7,9 M€

Lahjoitukset
lahjoittajaryhmittäin

lahjoituksia

Lahjoituskohteet
Työelämäprofessuurit
18 %

Säätiöt
47 %

4,4 M€
saatuja
lahjoituksia

Professuurit
61 %

Yritykset
9%
Yksityiset
15 %
3,5 M€
lahjoituslupauksia

Julkisyhteisöt
ja yhdistykset
29 %

Muu tutkimus
ja koulutus
21 %

Saadut lahjoitukset 2008–2019
300 M€
200

Aalto-yliopiston perustaminen ja
ensimmäinen vastinrahakampanja
2008–2011

Valtion
vastinraha
M€

200 M€

100 M€

Lisäksi Aalto-yliopiston perustamisen yhteydessä
Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppa
korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun rahastot
siirtyivät yliopiston hallinnoimiksi vuonna 2010.
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2016

2017

3

4

2018

2019

Kertyneet lahjoitusvarat
LahjoituksetA
200 M€ / 19 %

Valtion vastinrahaB
521 M€ / 48 %

Yleiset lahjoitukset
1 081 M€

Kohdennetut lahjoitukset
61 M€
Tulouttavat
rahastotD
18 M€ / 30 %
HybridirahastotE
3 M€ / 5 %

Pääomittavat rahastotF
40 M€ / 65 %

Sijoitustoiminnan kertyneet voittovaratC
361 M€ / 33 %

Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on pääoman
reaaliarvon säilyttäminen sekä tasaisen ja ennustettavan
tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi.
Pääoman reaaliarvon säilyttäminen turvaa yliopiston
taloudellista kapasiteettia sukupolvien yli.

Sijoitussalkun keskimääräinen vuosituotto toiminnan alusta
lukien on ollut 5,1 prosenttia kulujen jälkeen. Vuonna 2019
sijoitussalkun tuotto oli 15,6 (−6,0) prosenttia kulujen
jälkeen. Vuoden lopussa 30 (37) prosenttia salkusta oli
korkosijoituksissa, 57 (52) prosenttia osakesijoituksissa, ja
14 (11) prosenttia vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

A Yliopiston pitkäjänteiseen kehittämiseen tarkoitetut
lahjoitukset.

D Lahjoitukset käytetään yliopiston tämänhetkisiin
tarpeisiin lahjoittajan kanssa sovitulla tavalla.

B Valtion vastinrahaa saatiin 492 M€ ensimmäisessä
vastinrahakampanjassa 2009–2011 ja 24 M€ toisessa
vastinrahakampanjassa 2014–2017. Vastinraha
kampanjoissa valtio pääomitti yliopistoja vastinrahalla, jota
maksettin suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. Vastinrahaan
sisältyy myös valtion 4 M€:n pääomitus, joka tehtiin osana
osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita vuonna 2018.

E Lahjoitukset ja niiden kertynyt tuotto käytetään
rahoittamaan professuureja pitkän mutta rajallisen ajan.

C Erä sisältää sijoitustoiminnan voitot ja tappiot -rahaston
207 M€ sekä vuoden 2019 sijoitustoiminnan voiton
153 M€. Sijoitustoiminnan kertyneet voitot ja tappiot
-rahastoon siirretään edellisen tilikauden sijoitustoiminnan
voitot tai tappiot, mukaanlukien arvonmuutos, ja sieltä
siirretään yliopiston hallituksen päätöksellä rahoitusta
yliopiston varsinaiseen toimintaan. Pitkällä aikavälillä vain
reaalituottoa käytetään varsinaisen toiminnan rahoitukseen
ja kertynyt inflaatiokorjaus säilyttää pääoman arvoa yli ajan.

F Lahjoitusten kertynyt tuotto käytetään yliopiston
pitkäjänteisiin tarkoituksiin lahjoittajan kanssa sovitulla
tavalla. Lahjoitusten arvo yli ajan säilytetään käyttämällä
tuotoista vain reaalituotto. Pääomittaville lahjoituksille
siirretään vuosittain yliopiston hallituksen hyväksymä,
sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin
perustuva kiinteä nominaalituotto, joka on toistaiseksi 5 %.
Tästä 2,5 % jää säilyttämään lahjoitusvarojen arvoa yli ajan.

Lisätietoa lahjoittamisesta
Aalto-yliopistolle
aalto.fi/lahjoita-tulevaisuus
lahjoittajasuhteet@aalto.fi
puh. (09) 470 01

