L I T E R A toimintaa
TURE
Kauppatieteellisen yhdistyksen
Liiketoimintaosaamisen edistämistyö, jota yhdistyksen puolesta hoitaa puheenjohtaja Lehtinen, on
edennyt varsin suotuisasti. Viestintää tässä asiassa ovat merkittävästi tukeneet Lehtisen vedolla toimineen liiketoimintaosaamisen kehittämistyöryhmän jäsenet eli rehtori Eero Kasanen, johtaja Mikko Kosonen, johtaja Erkki Ormala, rehtori Tapio Reponen, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara ja
rehtori Marianne Stenius. Myös eräät ryhmän ulkopuoliset kuten professori Reijo Luostarinen ovat
tehneet työtä liiketoimintaosaamisen ilosanoman levittämiseksi. Niinpä esitetyillä ehdotuksilla on
hyvät mahdollisuudet tulla huomioiduksi kauppatieteiden asemaa ja rahoitustakin huomattavasti
parantavalla tavalla. Tähän mennessä ehdotukset on jo otettu huomioon pääministerin johdolla
toimivan valtion tiede- ja teknologianeuvoston kehittämissuunnitelmissa.
Yhteistyö Suomen Ekonomiliiton kanssa on aloitettu syksyn 2002 kuluessa. Ennen johtokuntien päätöksiä puheenjohtajat pohjustavat asiaa keskusteluissa. Jatkokeskusteluihin osallistuvat SEFE:n
puolelta puheenjohtaja ja kaksi toimihenkilöä. Siksi KTY:nkin puolelta päätettiin nimetä samanlainen ryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja Lehtinen, rahastonhoitaja Vaihekoski ja sihteeri Antell.
Tämä työryhmä on keskustellut SEFE:n kanssa ja informoi johtokuntaa ja jäsenistöä.
Keskusteluissa tähdennettiin liiketoimintaosaamisen keskeistä asemaa koko kansantaloudelle
ja hyvinvointivaltiolle. Sekä KTY että SEFE tulevat tahoillansa ja yhdessä edistämään liiketoimintaosaamista. Tässä työssä onkin jo käytännössä toimittu yhdessä. Yhdistykset aikovat vastaisuudessa
toimia yhdessä myös eri tilaisuuksien järjestämisessä, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
KTY:n ylimääräisissä kokouksissa 28.10.2002 ja 25.11.2002 käsiteltiin ehdotusta yhdistyksen
uusiksi säännöiksi, joista varsinkin ensimmäisessä kokouksessa käytiin laaja keskustelu. Toisessa
kokouksessa säännöt tuli hyväksyä täsmälleen samassa muodossa kuin ensimmäisessä kokouksessa. Näin myös tapahtui. Yhdistyksen uudet säännöt astuvat voimaan rekisteriviranomaiskäsittelyn
jälkeen. Ohessa on KTY:n sääntötoimikunnan puheenjohtajan Seppo Sipolan laatima kirjoitus.
Yritysvierailuohjelma jatkuu vierailulla Kesko Oyj:ssä 16.1.2003 kello 17.30. Keväällä 2003
järjestettäneen myös kolme LIIKE-ohjelmaa esittelevää tilaisuutta, joista ensimmäinen pidetään Helsingissä. Suunnitteilla on tilaisuudet myös Tampereella ja Oulussa. LIIKE-ohjelman eli Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittaman liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman vuoden 2003 ensimmäinen esittelytilaisuus on 9.1.2003 kello 16–18 Hankenin juhlasalissa. Kyseessä on liiketaloustieteen
osuus valtakunnallisista Tieteen päivistä. Kauppatieteellisen yhdistyksen jäsenet ja muut liiketaloustieteen ystävät ovat tervetulleita kuulemaan suomalaisten liiketaloustieteilijöiden tuoreimpia tutkimustuloksia. Ohessa tarkempi ohjelma.
Syksyllä 2001 järjestetty Visiopäivä saa jatkoa 11.2.2003. Päivän teemana on ”Liiketoimintaja teknologiaosaaminen globalisoituvassa kilpailussa”. Tilaisuudessa kuullaan monta mielenkiintoista esitystä. Tämän jälkeen pidettävän paneeli- ja yleisökeskustelun aiheena on ”Liiketoimintaosaamisen ja teknologiaosaamisen kehittämishaasteet globalisoituvassa kilpailussa”. Oheisessa ohjelmassa on lisätietoja.

Jan Antell ja Uolevi Lehtinen
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KAUPPATIETEELLISEN YHDISTYKSEN VISIOPÄIVÄ 11.2.2003 kello 13
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN CHYDENIA-RAKENNUKSEN PWC-SALISSA

LIIKETOIMINTA- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN
GLOBALISOITUVASSA KILPAILUSSA
Visiopäivän tarkoituksena on identifioida kansainvälistyvän, jopa globalisoituvan kilpailun haasteet
elinkeinoelämän käytäntöjen sekä kauppatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Samalla
pyritään etsimään ratkaisumalleja näihin haasteisiin vastaamiseksi.
Seminaarissa pyritään mahdollisimman avoimeen keskusteluun kansainvälisen liike-toimintaosaamisen parantamiseksi ja sitä koskevan keskustelun syventämiseksi sekä synergian aikaansaamiseksi liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen rinnakkaiseloon. Seminaari järjestetään korkean tason
kutsuseminaarina.
Tapahtuma on tarkoitettu yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden ylimmälle johdolle
sekä kaupallisesta ja teknillisestä yliopisto- ja korkeakouluopetuksesta vastaaville.
OHJELMA
13.00–13.15 Visiopäivän avaus: Globalisaation mahdollisuudet ja uhat
Kauppatieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja, professori
Uolevi Lehtinen, Tampereen yliopisto
13.15–14.00 Taloudellinen globalisaatio ja kansakuntien kilpailu
Professori Raimo Väyrynen, Helsingin yliopisto
14.00–14.30 Teknologia- ja liiketoimintaosaaminen kansainvälistymisessä Pääjohtaja Veli-Pekka
Saarnivaara, Tekes
14.30–15.00 Globalisaatio ja lokalisaatio kansainvälisessä liiketoiminnassa
Toimitusjohtaja Dan Colliander, Suunto
15.00–15.30 Kahvi- ja jaloittelutauko
15.30–16.00 Suomalaisten yritysten globalisoituminen ja sen tuottamat haasteet
Hallituksen puheenjohtaja, professori Reijo Luostarinen,
Biohit Oy
16.00–16.10 Teknologia- ja markkinaosaaminen yritysten globaalissa kilpailussa
– etätietoisku Yhdysvalloista
Senior Advisor Dan Steinbock, Institute for Mobile Markets Research (IMMR),
Columbia University
16.10–18.00 Paneeli- ja yleisökeskustelu aiheena Liiketoimintaosaamisen ja teknologiaosaamisen
kehittämishaasteet globalisoituvassa kilpailussa
Vauhdittajina:
Toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti, Elcoteq Oyj
Johtaja Erkki Ormala, Nokia Oyj
Professori Hannu Seristö, Helsingin kauppakorkeakoulu (pj.)
Rehtori Marianne Stenius, Svenska handelshögskolan
Pääjohtaja Jukka Viinanen, Orion-yhtymä Oyj
Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, KTM
Professori Raimo Väyrynen
18.00–19.00 Keskustelu jatkuu cocktail-tilaisuudessa
HUOM!

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Visiopäivään. Ilmoittautumisia voidaan ottaa vastaan rajoitettu määrä saapumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset vastaanottaa KTY:n sihteeri Jan Antell (sähköposti jan.antell@shh.fi tai
yhdistys@hkkk.fi tai puhelin 09–4313 3384).
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L I T ry:n
E R A säännöt
T U R E saatetaan ajan tasalle.
Kauppatieteellinen yhdistys
Kauppatieteellinen yhdistys ry merkittiin yhdistysrekisteriin 7.3.1931. Sen sääntöjä tarkistettiin seuraavaksi 1970-luvulla. Ympäristön jatkuva ja nopeutuva muutos antoi aiheen keväällä 2001 ryhtyä
toimeen sääntöjen saamiseksi paremmin tämän päivän tavoitteita vastaaviksi.
Keskeisin kysymys oli yhdistyksen hallinnon tehostaminen ja varmistaminen. Yhdistyksen hallinnosta vastaa johtokunta, johon on kuulunut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 8 jäsentä. Ajoittain on ollut hankalaa saada päätösvaltaisia kokouksia koolle ja samanaikaisesti sihteerin ja rahastonhoitajan työmäärä on kasvanut toiminnan laajentuessa suuremmaksi kuin harrastustoiminnalta voidaan odottaa.
Uusissa säännöissä johtokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokuntaa valittaessa pyritään ottamaan huomioon yhdistyksen koko maan kattava toiminta. Johtokunta valitaan vuodeksi
kerallaan, kun nyt voimassaolevissa säännöissä toimikausi on kaksi vuotta. Tässä tavoitteena on
tarvittaessa osallistumisen monipuolistaminen. Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja ovat johtokunnan palkkaamia toimihenkilöitä. Toimihenkilönimikkeistä ja määrästä päättää johtokunta.
Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenen valinnasta ja erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Uusissa säännöissä haetaan joustavampaa menettelyä siten, että valinnasta ja erottamisesta vastaa johtokunta. Mahdolliset kiistat näissä asioissa käsitellään yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksen koollekutsumismenettelyä täsmennetään. Aiemmin kokous tuli kutsua koolle ”… kullekin jäsenelle toimitettavalla kirjeellisellä ilmoituksella”. Nyt ”Yhdistys kutsutaan koolle jäsenelle toimitettavalla henkilökohtaisella kutsulla tai säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla.” Tekniikan kehittyessä tämä mahdollistaa kutsujen lähettämisen muussakin muodossa kuin kirjeitse, esimerkiksi
sähköpostitse.
Tärkeä asia on myös yhdistyksen tarkoituspykälän muotoilu nykypäivän tavoitteita vastaavaksi perustamishetken ajattelua toki kunnioittaen. Pykälä on kokonaisuudessaan seuraava:
Yhdistyksen tarkoituksena on:
–

edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta

–

ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin

–

toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä.

Tarkoituspykälä antaa johtoa myös uusia jäseniä valittaessa.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tarkistettu ja täydennetty useita muitakin kohtia, jotka luonteeltaan ovat enemmän teknisiä. Uudet säännöt ovat viranomaiskäsittelyn jälkeen nähtävillä yhdistyksen Internetsivuilla www.yhdistys.com.
Sääntötoimikuntaan kuuluivat ekonomi Seppo Sipola puheenjohtajana ja jäseninä kauppatieteiden maisteri Elsa Pöysti-Laakso, kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti Ossi Havusela sekä kauppatieteiden maisteri Eero Larmola.
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Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset ovat hyväksyneet uudet säännöt kokouksissaan
28.10.2002 ja 25.11.2002. Säännöt ovat tällä hetkellä viranomaiskäsittelyssä, jonka jälkeen ne
merkitään yhdistysrekisteriin. Tavoitteemme on, että yhdistyksen varsinainen kokous huhtikuussa
2003 pidetään uusien sääntöjen antamissa puitteissa.

Seppo Sipola
Kauppatieteellinen yhdistys ry:n varapuheenjohtaja
Sääntötoimikunnan puheenjohtaja

Call for papers:
Workshop on Auditing and Financial Accounting Research
The purpose of the workshop is to get together doctoral students, professors and others doing research
within the financial accounting and auditing area. Preference will be given to persons with close to
complete papers, but persons with more preliminary papers are also encouraged to submit papers
for the workshop. The deadline for registration is February 15th and submission of papers is March
7th. Papers should be sent as an e-mail attachment to stefan.sundgren@wasa.shh.fi (preferably in
pdf format). A discussant will be assigned for each paper. The workshop will be held in Vaasa on
April 10–11, 2003. The best manuscript will be honored by a best paper award.
The workshop will be visited by Professor Anne Loft, Institut for Regnskab og Revision
(Frederiksberg, Denmark) and by Professor Robert Knechel, Fisher School of Accounting (Florida,
USA).
More information about the workshop is available at
http://www.wasa.shh.fi/acc-workshop/index.htm
The workshop is organized by KATAJA and co-ordinated by:
Teija Laitinen

Stefan Sundgren

Lasse Niemi

University of Vaasa

Swedish School of Economics

Helsinki School of Economics

P.O BOX 700,

and Business Administration

P.O. Box 1210,

65 101 Vaasa

P.O Box 287, 65101 Vasa

00101 Helsinki

e-mail: tla@uwasa.fi

e-mail: stefan.sundgren@wasa.shh.fi

email: lasse.niemi@hkkk.fi
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L I T E R Aissue
T U Rof
E
Special
The Finnish Journal of Business Economics
on

Auditing and financial accounting research
CALL FOR PAPERS
The developments in auditing and financial accounting have been rapid during the past years. In
June 2002 the decision was made that listed European companies would be obliged to prepare
their consolidated financial statements in accordance with the International Accounting Standard
Board’s IFRS standards. Another landmark during the past year is the discussions between IASB and
the US FASB to achieve convergence between their respective accounting standards. These trends
raise several interesting research topics. Earnings management as well as issues related to auditor
quality and independence have also been current topics during the past time.
The special issue of the Finnish Journal of Business Economics will publish papers related to
these events and developments in accounting and auditing. Articles submitted to this issue can deal
with the issues from a Finnish or a world-wide perspective. Besides empirical papers, we also encourage submissions of papers that contribute to the debate on changes in the accounting regulation and auditing profession. Topics of interest include but are not in any way limited to:
–

Audit pricing; auditors’ reporting; audit quality; auditing in the public sector; audit judgment;
audit expertise; the expectation gap; fraud detection; trends in auditing

–

Earnings management and income smoothing; environmental performance; value relevance
of accounting; accounting and corporate governance; effects of differences in accounting standards between countries; effects of requiring listed companies to prepare their consolidated
financial statements in accordance with IAS standards from 2005 onwards

Submitted papers for this special issue will be subject to a double blind review. Submissions should
be sent by e-mail or mail to Stefan Sundgren (stefan.sundgren@wasa.shh.fi). The deadline for
submissions is 16th May 2003. We are aiming for publication during late autumn 2003 / winter
2004.

Guest editors:
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Stefan Sundgren

Teija Laitinen

Lasse Niemi

Swedish School of Economics

University of Vaasa

Helsinki School of Economics

and Business Administration

P.O BOX 700,

P.O. Box 1210,

P.O Box 287, 65101 Vasa

65 101 Vaasa

00101 Helsinki

e-mail: stefan.sundgren@wasa.shh.fi

e-mail: tla@uwasa.fi

email: lasse.niemi@hkkk.fi

KILPAILUOIKEUDELLINEN VUOSIKIRJA 2002

Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry julkaisee Kilpailuoikeudellisen
Vuosikirjan 2002 vuoden 2003 alkupuolella.
Kilpailuoikeudellinen Vuosikirja 2002 on ensimmäinen Suomessa julkaistava kilpailuoikeuteen ja kilpailun taloustieteeseen keskittyvä kausijulkaisu. Vuosikirja ilmestyy aina kerran vuodessa ja sisältää ajankohtaisia
koti- ja ulkomaisia artikkeleita. Lisäksi kirjassa on oikeustapauskatsausja kirja-arvosteluosiot sekä lyhyt katsaus Suomen Kilpailuoikeudellinen
Yhdistys ry:n toiminnasta kuluvana vuonna.
Ensimmäisen Kilpailuoikeudellisen Vuosikirjan 2002 saat omaksesi ennakkotilauksella maksamalla kirjan hinnan 35 euroa tilille Nordea
101430-226718 ja ilmoittamalla samalla nimesi ja osoitteesi. Mikäli haluat lisätietoja vuosikirjasta, niin ota yhteyttä päätoimittaja Arttu Mentulaan, puh. 09-686 481.
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LITERATURE

LUKIJALLE
Liiketaloudellinen Aikakauskirja ilmestyy vuonna 2003 entiseen tapaan neljänä niteenä sekä
sähköisenä lehtenä Internetissä. Vuosikerran hinta kotimaahan on € 29 ja ulkomaille
tilattuna € 37. Lehden tilaaminen tapahtuu maksamalla tilausmaksu yhdistyksen tilille:
Nordea

157230-302406 tai

Sampo Pankki

800016-124300.

Maksun yhteydessä tulee ilmoittaa tilaajan nimi ja osoite. Kauppatieteellisen Yhdistyksen
jäsenet saavat lehden jäsenetuna yhdistyksensä kautta.

TO THE READER
The Finnish Journal of Business Economics is published in four issues and in Internet in 2003.
Subscription price is € 29, or if the issue is sent abroad, € 37. In order to subscribe the
Journal, please make a payment to our bank account: Sampo Pankki account number
FI9280001600124300, SWIFT Code PSPBFIHH.
All correspondence concerning subscriptions should be sent to the editorial office, Helsinki
School of Economics and Business Administration, Ms Taru Lehtonen, P.O. Box 1210,
FIN-00101 HELSINKI, FINLAND; email: tlehton@hkkk.fi.
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