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arvo vitikainen

Aalto-yliopisto koostuu  
kolmesta  

korkeakoulusta
aalto-yliopisto on helsingin kauppakor-

keakoulun (hSe), taideteollisen korkea-

koulun (taik) ja teknillisen korkeakoulun 

(tkk) muodostama uusi yliopisto, joka 

aloittaa toimintansa 1.1.2010.

uuSi yliopiSto toimii säätiöpoh-
jaisesti ja säätiön peruspääomasta val-
tion osuus on 500 miljoonaa euroa ja 
elinkeinoelämän ja muiden rahoittajien 
osuus 200 miljoonaa euroa. Yliopiston 
vuotuinen valtionavustus opetukseen ja 
tutkimukseen kasvaa kaksinkertaiseksi 
nykyiseen yliopistojen yhteenlaskettuun 
perusmäärärahaan (171 milj. euroa/v) 
verrattuna. Säätiön peruspääoman keräys 
ja yliopiston toimintamenorahoituksen 
nosto tehdään vuoteen 2012 mennessä.

Uuden yliopiston toiminnan tavoittee-
na on opiskelijakeskeinen, intohimoiseen 
uuden oppimiseen kannustava kulttuuri, 
laadukas ja pitkäjänteinen tutkimus ja 
taiteellinen työ sekä aktiivinen kansal-
linen ja kansainvälinen verkottuminen 
ja yhteistyö.

Aalto-yliopiston ensimmäiseksi rehto-
riksi on nimitetty professori, Ph.D. Tuula 
Teeri. Professori Teeri (s. 1957) toimi 
ennen rehtoriksi nimittämistään varareh-
torina ja rehtorin varamiehenä Kungliga 
Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukhol-
massa. Teeri on tehnyt väitöskirjatyönsä 

VTT:llä ja suorittanut tohtorintutkinnon 
Helsingin yliopistossa.

Tuula Teeri on näkemyksellinen, in-
nostava akateemisten yhteisöjen johtaja 
sekä vankka tieteentekijä ja perustutki-
muksen puolestapuhuja. Hän on toiminut 
KTH:ssa vuodesta 1996. Tuula Teerillä on 
kansainvälistä kokemusta mm. USA:sta, ja 
kotimaisista tiedeyhteisöistä mm. VTT:ltä. 
Tuula Teerillä on useita akateemisia, 
yhteiskunnallisia ja yritysmaailman luot-
tamustehtäviä.

Aalto-yliopiston hallituksen muodos-
tavat toimitusjohtaja Matti Alahuhta, 
Bostonin yliopiston rehtori Robert A. 
Brown, toimitusjohtaja Anne Brunila, 
professori Bengt Holmström, professori 
Marja Makarow, professori Saku Mantere 
ja johtaja Anna Valtonen.

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt 
neljä vararehtoria. Akateemisten asioiden 
(tutkimus ja opetus) vararehtoriksi (ja Tuu-
la Teerin ensimmäiseksi varamieheksi) 
on nimitetty professori Heikki Mannila 
HIIT-tutkimusyksikön johtajan tehtävästä, 
ja toiseksi akateemisten asioiden (erityis-

alueena opetus) vararehtoriksi professori 
Martti Raevaara TaiKin vararehtorin 
tehtävästä. Verkostot, vaikuttavuus ja 
kansainväliset suhteet (Knowledge 
Networks) -alueen vararehtoriksi on ni-
mitetty professori Hannu Seristö HSE:n 
vararehtorin tehtävästä. Infrastruktuurin 
vararehtoriksi on nimitetty professori 
Jorma Kyyrä TKK:n elektroniikan, tie-
toliikenteen ja automaation tiedekunnan 
dekaanin tehtävästä.

Helsingin kauppakorkeakoulun yli-
oppilaskunta (KY), Taideteollisen kor-
keakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) ja 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 
(TKY) yhdistyvät Aalto-yliopiston yliop-
pilaskunnaksi (AYY). Se ottaa vastuun 
toiminnasta nykyisten ylioppilaskuntien 
yhdistyessä 1.1.2010. Nykyiset ylioppi-
laskunnat jatkavat toimintaansa tähän 
asti. AYY tulee olemaan Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan jälkeen noin 
15 500 jäsenellään Suomen toiseksi suurin 
ylioppilaskunta.
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tämä kurssi aloitti opiskelunsa, kun tkk:n päärakennus otettiin käyttöön syksyllä 

1964. uudesta aalto-yliopistosta ja opiskelusta kertoivat  kurssille professori 

arvo vitikainen ja maanmittarikillan puheenjohtaja hanna paananen.

A A lt o - y l i o p i s t o  t u l e e

kirjoittaja on kiinteistötekniikan 
professori, sähköposti  
arvo.vitikainen tkk.fi.


