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1. Yhteiset avajaiset 
 
Tervetuloa kolmen yliopiston yhteisiin avajaisiin uuden Aalto-yliopiston kynnyksellä. Yhteiset 
avajaiset kuvaavat hyvin sitä prosessia, jossa eri teitä on päädytty yhteiseen tahtotilaan ja 
yhteiseen tulevaisuuteen. 
 
Haluan erityisesti toivottaa tervetulleeksi 21 Helsingin kauppakorkeakoulun kunnia-alumnia 
vuodelta 1959. Olemme ylpeitä teistä ja te voitte olla ylpeitä omasta kauppakorkeakoulustanne. 
Kauppakorkeakoulu oli tuolloin yksityinen korkeakoulu. Professoreita oli yhdeksän ja uusia 
opiskelijoita hyväksyttiin 313. Rehtori Kalle Kauppi avasi lukuvuoden 1959 otsikolla ”Suomen 
hallitusmuodosta”.  
 
Tarkastelen näkymiä kun olemme ylittämässä siltaa erillisestä tilivirastosta monialaiseen 
kansainväliseen säätiöyliopistoon. Muutos on radikaalimpi ja kunnianhimoisempi kuin siirryttäessä 
sukupolvi sitten yksityisestä valtion korkeakouluksi. 
 
Helsingin kauppakorkeakoulu on vuosikymmenen ajan aktiivisesti ajanut yliopistojen taloudellista ja 
oikeudellista autonomiaa. Olemme olleet etunojassa ja hyvin yhtenäisinä rakentamassa Aalto-
yliopistoa sen alkusanoista lähtien.  
 
Haluan onnitella ja kiittää koko Aalto-yliopistoyhteisöä sekä säätiön perustajia, valtiovaltaa ja 
elinkeinoelämää upeasta saavutuksesta.     
 
2. Toiveiden tynnyri 
 
Ajatus Aalto-yliopiston kaltaisesta laajemmasta soveltavien tieteiden yksiköstä Helsingissä on 
vanhempi kuin perustajayliopistot ja Suomen Valtio. Seuraava lainaus Helsingin 
kauppakorkeakoulun 90–vuotishistoriasta tuokoon historian havinaa avajaisiimme: 
 
”Korkeimman teknillisen ja kaupallisen opetuksen uudistaminen oli yksi niistä hankkeista, jotka 
saivat alkunsa keisarin vierailun jälkeen. Asiaa pohtinut komitea jätti keväällä 1857 muistionsa, 
jossa esitettiin laaja-alaisen polyteknillisen instituutin perustamista Helsinkiin. Uuteen 
korkeakoulutasoiseen oppilaitokseen voitiin keskittää kaikkien käytännöllisten ammattien korkein 
opetus. Komitean mielestä uusi korkeakoulu olisi sijoitettava Helsinkiin, jossa se tarjoaisi 
varteenotettavan vaihtoehdon Keisarilliselle Aleksanterin yliopistolle.” (Mickelsen, Karl-Erik: 
Vuosisadan tilinpäätös, s.8)   
 
Aalto-yliopistoon johtaneessa kehityksessä on ollut useita voimia, jotka ovat edenneet oman 
logiikkansa mukaan ja lopulta yhdessä tuottaneet uuden yliopiston.  



 
Yksi polku on ollut yliopistojen autonomian lisäämistarve, jota Rehtorien Neuvosto argumentoi 
tuloksekkaasti useiden hallitusten aikana. Toinen polku on ollut valtion ja elinkeinoelämän huoli 
Suomen kilpailukyvyn kehittymisestä maailmantaloudessa. Kolmas polku on ollut 
Valtiovarainministeriön tuottavuushanke ja Opetusministeriön korkeakoulujärjestelmän 
rakenteellinen kehittämishanke.  
 
Polut kohtasivat Rehtori Yrjö Sotamaan uraa uurtavassa avajaispuheessa 5.9.2005, jossa 
lausuttiin silloisen innovaatioyliopiston eli nykyisen Aalto yliopiston syntysanat ja tavoite: 
 
” Taideyliopistojen yhteistyön syventäminen on varmasti hyvä asia, joka eteneekin toiminnan 
sisällön tarpeista, mutta kansakunnan hyvinvoinnin ja sen tulevaisuuden kannalta suurempi hyöty 
syntyisi uudesta yliopistosta, joka rakentuisi Taideteollisesta korkeakoulusta, Teknillisestä 
korkeakoulusta ja Helsingin kauppakorkeakoulusta. Kolmen kampuksen ”innovaatioyliopisto” olisi 
profiililtaan kansainvälisesti ainutlaatuinen ja opiskelijamäärällä mitattuna Suomen toiseksi suurin 
yliopisto.”  ( Sotamaa, Yrjö: ”Suomen taideyliopistostako yliopistolaitoksemme pelastus?, 
Avajaispuhe 5.9.2005) 
 
3. Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopistossa 
 
Syy miksi Helsingin kauppakorkeakoulu on lähtenyt Aalto-yliopistoon mukaan, on hyvin 
yksinkertainen. Olemme omin avuin päässeet hyvälle eurooppalaiselle laatutasolle ja nyt 
haluamme kehittyä maailmanluokan kauppakorkeakouluksi (Graduate School of Business). 
Uskomme, että syvällinen yhteistyö taiteen ja tekniikan kanssa sekä ison talon voimavarat tuovat 
sen lisäpotkun, joka tähän laatuharppaukseen tarvitaan.  
 
Visiomme on, että rakennamme Aallon kauppakorkeakoulusta kansainvälisesti tunnetun ja 
tunnustetun kauppakorkeakoulun, joka aidosti ratkoo ihmiskunnan suuria taloudellisia kysymyksiä. 
Juuri sellainen kauppakorkeakoulu, josta Aalto-yliopisto voi olla ylpeä. Uskomme, että Aalto-
yliopisto tarjoaa korkeakouluille innostavan akateemisen suunnan ja modernit johtamistyökalut 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
Kauppatieteellisellä alalla luonnollinen toimija ja kansainvälinen arviointiyksikkö on 
kauppakorkeakoulu. Rakennamme Aalto-yliopistoon kauppakorkeakoulun, joka menestyy 
kansainvälisissä rankingeissä sekä toimii partnerina johtavien kauppakorkeakoulujen ja yritysten 
kanssa. Tämä edellyttää kovan tason akateemisia johtajia ja tutkijoita, jotka aidosti johtavat 
korkeakoulu- ja laitostasolla, yliopiston strategisten linjausten puitteissa. Menestymällä 
kauppakorkeakouluna voimme parhaiten tuottaa todellista lisäarvoa taiteen ja tekniikan 
ystävillemme.  
 
Syy miksi kauppakorkeakoulu ja liiketoimintaosaaminen sopivat erityisen hyvin Aalto-yliopistoon on 
hyvin selkeä. Talouden lakien ymmärtäminen on tarpeen niin taideteollisuudessa kuin 
insinööritieteissä. Tulevaisuuden työtehtävät syntyvät palveluissa, korkean osaamisen 
yrittäjyydessä ja kokemustaloudessa, joissa liiketoimintaosaamisella on keskeinen osuus. 
Taloustieteet on keskeinen yhteistyökumppani laajoissa tutkimushankkeissa, joissa tosissaan 
ratkotaan suuria kysymyksiä kuten ympäristönsuojelu ja köyhyyden poistaminen. 
 
Aallon kauppakorkeakoulu on aktiivisesti kehittämässä yhdessä koko Aalto-yhteisön kanssa 
akateemista yrittäjyyttä, elinikäistä johtamiskoulutusta, uusia monialaisia opinto- ja 
tutkimushankkeita, kuten IDBM ja Service Factory. Liiketoimintaosaaminen saattaa yhteen 
ihmisten tarpeet ja resurssit taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi paketiksi. 
 
Seuraavat periaatteet ovat ensiarvoisen tärkeitä rakennettaessa Aalto-yliopistoa:     
 



Luova energia syntyy monialaisuudesta ja moni-ilmeisyydestä, kun erilaiset traditiot kohtaavat 
toisensa. Erilaisuus on rikkautta.  
 
Yhteisyys syntyy erilaisuuksien kunnioittamisesta ja arvostamisesta. 
  
Aito monialaisuus edellyttää, että kukin Aallon perusala – taide, tekniikka ja talous – ovat vahvoja 
osaajia omilla aloillaan, niiden omilla kriteereillä ja omilla toimintatavoilla. 
 
Yliopiston pääyksiköt, korkeakoulut, eivät ole pelkkiä hallinnollisia yksiköitä tai tieteenalojen 
kokoelmia, vaan tärkeitä akateemisesti itsenäisiä ammatti-identiteetin ja ammattietiikan kasvattajia.  
 
Vain paras kauppatieteellinen osaaminen on kyllin hyvää Aallon taiteen ja tekniikan 
kumppaneillemme sekä opiskelijoille. Vastaavasti paras tekniikan ja taiteen osaaminen on tarpeen 
taloustieteen sparraamisessa maailmanluokkaan. 
 
Akateemisten yksikköjen johtajien on saatava riittävät valtuudet ja resurssit yksikköjensä 
tulokselliseen johtamiseen toteutettaessa Aallon strategisia tavoitteita. 
 
4. Aalloilla svengaten 
 
Jos tiede olisi musiikkia, niin meillä olisi jazz-trio Kolme Dekaania, johtajanaan Trumpetisti Tuula. 
Alkutilanteessa rumpali, basisti ja pianisti paukuttivat, rämpyttivät ja lurittelivat yksinään kellarissa 
omia juttujaan, kunnes idea yhdessä soittamisesta syntyi. 
 
Ahkeran harjoituksen ja kilpasoiton kautta trio oppi kuuntelemaan toisiaan, jatkamaan toistensa 
ideoista ja improvisoimaan tuttujen melodioiden ympärillä sekä arvostamaan toistensa taitoja. 
 
Solistin kanssa esiintyminen edellytti uusia taitoja, uuden teeman sulattelua, yhteistä innostusta ja 
ideoiden kehittelyä yhdessä eteenpäin. 
  
Nyt svengaa. Kuuntelu on päällä, soitto raikaa, teemoja kehitellään vuorotellen, yllytetään toisia 
yhä hurjempaan menoon, keskitytään oman instrumentin hallintaan ettei vain pudota muista 
jälkeen. Rummuista kaikuu kovaa afro-pauketta, basisti nyppii tukevat kudokset, pianisti juoksuttaa 
jo ylhäältä ohi asteikon, trumpetisti kehittelee uutta riffiä eikä ole muistanut hengittää viiteen 
minuuttiin, koko yhteisö tanssii ja heittää aaltoja... 
 
Tästä on hyvä jatkaa. 
 
Parhaat kiitokset kaikille Kauppislaisille ja koko Aalto yhteisölle hienosta työstä tulevaisuuden 
yliopiston hyväksi. Hyvää Alkavaa Lukuvuotta. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


	Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteiset lukuvuoden 2009–2010 avajaiset 1.9.2009

