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Kauppatieteellinen yhdistys ry:n
sääntömääräinen vuosikokous ja
vuosijuhla 2005
Kauppatieteellinen yhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksensa perjantaina 8.4.2005 Heliassa
eli Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa Pasilassa. Vuosikokouksen jälkeen seurasi vuosijuhla eli vuosijuhlaesitelmä, mitalienjako ja apurahanjako, päivällinen sekä seurustelua viinilasien
säestyksellä.
Vuosijuhlaesitelmän piti Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja, Åbo Akademin kansleri
ja ministeri Christoffer Taxell. Esitelmän otsikko oli Yritysten, tutkimuksen ja korkeimman opetuksen
suhteet. Taxell totesi, että tieto ja osaaminen on ainoa tapa muuttaa maailmaa. Osaaminen on Suomen merkittävin, mutta ei ainoa kilpailutekijä kansainvälistyvillä markkinoilla. Osaaminen on luonut
perustan Suomen kehittymiselle kehittyneeksi maaksi ja hyvinvointivaltioksi. Tämä perustuu korkeaan
yleiseen koulutustasoon, vahvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä hyvään ammattitaitoon ja
ammattiylpeyteen. Suomalaiset eivät kuitenkaan voi olla maailman parhaita kaikessa, vaan meidän
kannattaa keskittyä siihen, minkä parhaiten osaamme. Taxell totesi myös, että value creation-termillä
voidaan tarkoittaa teknologiaosaamista ja value capture-termillä liiketoimintaosaamista.
Tänä vuonna Huugo Ranisen mitali jaettiin professori Christian Grönroosille Hankenilta ja
rehtori, professori Tapio Reposelle Turun kauppakorkeakoululta heidän laajasta työstään yhdistyksen
tavoitteiden ja yleensäkin kauppatieteiden hyväksi. He ovat olleet merkittäviä toimijoita liiketoimintaosaamisen edistäjinä. Grönroos toimi myös neljännen Visiopäivän 1.2.2005 yhtenä pääesitelmöitsijänä.
Uutena palkitsemismuotona yhdistys päätti jo yli vuosi sitten 3 000 euron suuruisesta tunnustuspalkinnosta vuonna 2004 (53. vuosikerta) Liiketaloudellisessa aikakauskirjassa julkaistulle artik328

kelille. Palkinnosta on ollut useita ilmoituksia LTA:ssa. Palkinto maksetaan Huugo Ranisen rahastosta.
Palkinto myönnettiin Lise-Lotte Lindfeltin kirjoittamalle artikkelille Ethics Codes in Finnish Business
(LTA 3/2004, 262–293). LTA:n päätoimittaja Vesa Puttonen ja Uolevi Lehtinen jakoivat palkinnon.
Puttonen totesi, että aihe on ajankohtainen ja relevantti, siinä on käytetty laajaa, suomalaista empiiristä aineistoa ja artikkeli on kirjoitettu selkeästi ja lukijaystävällisesti.

Toiminta 2004
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi KTM Eero Larmola, joka kutsui sihteeriksi yhdistyksen toiminnanjohtajan KTT, VTM Jan Antellin. Puheenjohtaja Lehtinen esitteli toimintakertomuksen. Hän
totesi, että yhdistyksellä oli 428 jäsentä vuodenvaihteessa. Jäsenmäärän pienentyminen johtuu tehokkaasta jäsenmaksuseurannasta. Koska yhdistys ei voi pitää jäsenmaksunsa laiminlyöneitä jäseniä
rekisterissään, heidät on vuosittain poistettu. Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Sen lisäksi
toimikunnat kokoontuivat useita kertoja.
Yhdistys on edelleen jatkanut työtään liiketoimintaosaamisen tunnetuksi tekemisessä ja muussa
edistämisessä. Visiopäivä 22.1.2004 otsikolla Yrittäjyys kansainvälistyvässä kilpailussa oli menestyksekäs. Ministeri Mauri Pekkarisen puhe julkaistiin Liiketaloudellisessa Aikakauskirjassa 4/2003.
Vuosi on liiketoimintaosaamisen edistämisen kannalta ollut toiminnantäyteinen. Asiaan on
panostettu varsin paljon, mikä esimerkiksi puheenjohtajan osalta on ollut koko laajuudessaan vapaaehtoistyötä. Toiminta on tuottanut merkittäviä tuloksia niin kauppatieteellisen alan yleisen tunnettuuden ja hyväksynnän kuin rahoitusmahdollisuuksien vahvan kasvun muodossa. Eräänä tärkeänä
jatkotavoitteena Lehtinen piti taloustiedon opetuksen lisäämistä kaikilla opetuksen tasoilla, myös
peruskoulussa ja lukiossa, mihin panostaminen on jo aloitettu.
Rahastonhoitaja Mika Vaihekoski esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2004. Tulos on paras moneen
vuoteen. Vuoden aikana ei ole syntynyt arvopapereiden luovutustappioita. Tuotto-/kulujäämä on pysynyt varsin vakaana, mutta jäsenmaksuja on peritty edellistä vuotta enemmän. Yhdistyksen kokonaisylijäämä on 4 188,75 €. Vaihekoski totesi, että yhdistys on laatinut omaisuudenhoitosuunnitelman.
Suunnitelma on toki aiemminkin ollut, mutta nyt on tarkkaan määrätty sijoitustoiminnan puitteet. On
tärkeää turvata omaisuuden taso pitkällä aikavälillä. Ylisuuria riskejä pyritään välttämään, kuitenkin
niin, että hajautettuun osakesalkkuun voidaan tehdä sijoituksia. Yhdistyksen (mukaan lukien Huugo
Ranisen rahasto) omaisuuden markkina-arvo oli vuodenvaihteessa noin 348 000 €. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
Koska rahastonhoitaja Mika Vaihekoski luopuu tehtävästään huhtikuun lopussa, puheenjohtaja
Lehtinen esitti lämpimät kiitokset Vaihekoskelle erittäin hyvin tehdystä työstä. Erityisesti hän mainitsi
ansiokkaan omaisuudenhoitosuunnitelman. Lehtinen totesi myös, että johtokunta on jo valinnut
toiminnanjohtaja Jan Antellin hoitamaan myös rahastonhoitajan tehtävät.

Toiminta 2005
Uolevi Lehtinen sanoi, että tahti jatkuu kiivaampana kuin koskaan. Viides Visiopäivä on jo suunnitteilla. Yhdistyksen 75-vuotisen taipaleen kunniaksi valmistellaan normaalia juhlavampaa vuosijuhlaa
2006. Myös juhlajulkaisu on suunnitteilla. Se keskittyy etenkin liiketoimintaosaamisen edistämiseksi
tehtyyn työhön ja yhdistyksen toimintaan viimeisinä viitenä vuotena. Kirjoittajiksi on jo lupautunut
suuri joukko korkean proﬁilin kirjoittajia.
Rahastonhoitaja Vaihekoski esitteli talousarvion vuodeksi 2005. Hän totesi, että tiukkaa menokuria jatketaan. Talousarvio on esimerkiksi jäsenmaksutulojen osalta laadittu varovaisesti. Jäsenhankinta on edelleen keskeisessä asemassa. Juhlajulkaisuun on toistaiseksi varattu 6 000 €, mistä
syystä tulos on poikkeuksellisesti alijäämäinen. Sijoitussalkun koostumukseen ei ole odotettavissa
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suuria muutoksia. Asiaa seurataan aktiivisesti mutta hätiköimättä omaisuudenhoitosuunnitelman
antamien ohjeiden mukaisesti.
Kulujen säästämiseksi yhdistys kannustaa kaikkia jäseniään antamaan suostumuksensa sähköpostin käyttämiseksi kaikessa viestinnässä. Ilman nimenomaista suostumusta yhdistys ei voi lähettää
tiedotteitaan sähköisessä muodossa. Jo noin 60 prosenttia yhdistyksen jäsenistöstä on antanut kyseisen suostumuksen.

Yhdistyksen johtokunta
Uudistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta
jäsentä sekä viimeksimainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Sääntöjen seurauksena johtokunnan
kokoonpanoon tehtiin suurehkoja muutoksia vuonna 2004. Toiminnan jatkuvuuden ja suurten projektien kuten juhlajulkaisun toimittamisen ja 75-vuotisjuhlan järjestelyjen sujuvuuden takaamiseksi
esitettiin, että johtokunta jatkaa muuttumattomassa kokoonpanossa. Päätettiin, että johtokunnan
puheenjohtajana jatkaa KTT, professori Uolevi Lehtinen ja varapuheenjohtajana ekonomi Seppo
Sipola. Johtokunnan jäsenet ovat seuraavat (henkilökohtainen varajäsen): KTT, professori Christian
Grönroos (KTM, tutkija Heidi Soininen), TkT, professori Jouko Karjalainen (TkT, professori Hannu
Rantanen), KTT, rehtori Ritva Laakso-Manninen (KTM Elsa Pöysti-Laakso), KTT, johtaja Mikko Kosonen (KTT, johtaja Martti Ala-Härkönen), KTT, rehtori Tapio Reponen (kyo, pääsihteeri Matti Koivisto)
ja KTT, professori Hannu Seristö (KTT, professori Sami Torstila). Johtokunnan toimikausi on yksi vuosi
ja päättyy vuosikokoukseen 2006.
Puheenjohtajaksi valittu Uolevi Lehtinen kiitti luottamuksesta koko johtokunnan puolesta. Hän
totesi, että johtokunta valitsee tarvittavat toimihenkilöt.
Tilintarkastajina jatkavat KTT, KHT, professori Markku Koskela ja KTM Eero Larmola. Varatilintarkastajina jatkavat KTM, KHT, JHTT Eero Prepula ja KTL, lehtori Kari Toiviainen.
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