Aalto-yliopiston
tekniikan tukisäätiö
Säätiö tukee teknistieteellistä tutkimusta ja opetusta
Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa vuosittain
yli miljoonalla eurolla.
DIPLOMITÖIDEN JA VÄITÖSKIRJOJEN RAHOITUS:

Yritys tai yhteisö voi lahjoittaa säätiölle tietyn alan tukemiseen.
Lahjoitus (esim. 15000 eur) käytetään seuraavasti: 80%
apurahaksi opinnäytteen tekijälle, 10% professorin opinalalle ja
10% säätiön hallintoon. Säätiö myöntää apurahoja kerran
kuussa.
EDUT LAHJOITTAJALLE: Lahjoitus on vaivaton ja edullinen tapa
edistää tutkimustyötä. Lahjoitus on verovähennyskelpoinen.
IPR:sta voidaan sopia erikseen jälkikäteen.
EDUT PROFESSORILLE: Opinalalle kertyy rahoitusta.
Yliopisto ei peri lahjoituksesta sivukuluja.
EDUT OPISKELIJALLE: Lahjoitus on vaihtoehtoinen tapa
rahoittaa opinnäytetyöskentelyä. Opiskelija pääsee osoittamaan
 ilman työsuhdetta.
kykynsä
EDUT YLIOPISTOLLE: Syntyy kontakteja ja yhteistyötä yritysten

kanssa. Päästään tekemään opinnäytteitä, joilla on merkitystä
yrityksille.

JATKO-OPINTOJA säätiö rahoittaa lisäksi kerran vuodessa

pääomatuotoistaan.

YKSITYISHENKILÖIDEN merkkipäivä-, testamentti- tai muut
lahjoitukset ovat tervetulleita. Ne suunnataan tukemaan
lahjoittajan toivomaa tieteenalaa ja oppiainetta. Halutessaan
lahjoittaja saa näkyvyyttä nimelleen.

YHTEYDENOTOT:

Otakaari 1, 02150 Espoo.
Toimisto: huone Y188a, puh. 050 400 9988,
annakaija.halonen@aalto.fi
Toiminnanjohtaja: ella.bingham@aalto.fi
aalto.fi/foundation_technology

Foundation for Aalto University
Science and Technology
The Foundation’s support of research and teaching
of technical disciplines at Aalto University' s Schools of
Technology amounts to over one million euros per year.
FUNDING OF MSc AND DSc THESES: Companies donating to the
Foundation can target specific fields of science. The donations
(e.g. 15000 eur) are divided as follows: 80% as a grant, 10% to the
advising professor’s research area and 10% to the Foundation’s
administration. The Foundation allocates these grants once a
month.
BENEFITS FOR DONATING COMPANIES: An easy and low-cost
way to participate in research. The donation is tax deductible.
IPR can be agreed upon separately afterwards.
BENEFITS FOR PROFESSORS: Funds for the discipline accumulate inside the Foundation. No overhead paid to the university.
BENEFITS FOR STUDENTS: Easier to get funding for thesis wri-

ting. A way for students to prove their talents without being tied
to the employment contract.

BENEFITS FOR AALTO UNIVERSITY: Wider societal impact.

Master’s theses have industrial relevance. Greater contacts
with companies.

DOCTORAL STUDIES are also supported in an annual round of
funding via a competitive call.
PERSONAL BEQUESTS, CELEBRATORY GIFTS AND DONATIONS
ARE ALSO WELCOMED and the donor can choose which field to

promote.

CONTACT:

Otakaari 1, 02150 Espoo.
Office: room Y188a, tel. 050 400 9988,
annakaija.halonen@aalto.fi
Executive Director: ella.bingham@aalto.fi
aalto.fi/foundation_technology

