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Kauppatieteellinen yhdistys ry yhdistys@hkkk.fi
Pohjoinen Rautatienkatu 21 B, 4. kerros www.yhdistys.com
00101 HELSINKI 

Puheenjohtaja Uolevi Lehtinen uolevi.lehtinen@uta.fi
Toiminnanjohtaja Jan Antell jan.antell@hanken.fi p. 
    fax 09–4313 3393 

KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY 

FÖRENINGEN FÖR FÖRETAGSEKONOMISK FORSKNING RF 

KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY on toiminut vuodesta 1931 lähtien. 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

• edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta 

• ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin 

• toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä 

Tutustukaa yhdistyksen toimintaan Internetsivuillamme www.yhdistys.com. 

09–4313 3384 

Kauppatieteellinen yhdistys ry yhdistys@hse.fi
c/o Helsingin kauppakorkeakoulu www.yhdistys.com
PL 1210 (Hietaniemenkatu 2)  
00101 HELSINKI 

Puheenjohtaja Tapio Reponen tapio.reponen@tukkk.fi
Toiminnanjohtaja Jan Antell jan.antell@hanken.fi   p. 09–4313 3384 
      fax 09–4313 3393 
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Liiketoimintaosaaminen 

kilpailukykymme keskiössä

Kauppatieteellisen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä 

julkistettiin vuosijuhlassamme 8.3.2006. Ensimmäisen kappaleen sai juhlapuheen esittäjä, päämin-

isteri Matti Vanhanen. Kirja jaettiin vuosijuhlaan osallistuneille.

Kirjaan on koottu 45 liiketoimintaosaamista käsittelevää artikkelia, historiakatsaus ja aikaisem-

paa keskustelua koskeva liiteosa. Kirjoittajina ovat maamme eturivin asiantuntijat niin liike-elämästä, 

akateemisesta maailmasta kuin hallinnostakin. Kirjan takakansiteksti kuvannee kirjaa varsin hyvin:

Kauppatieteellinen yhdistys on toiminut 75 vuotta kauppatieteilijöiden sekä yritysten ja mui-

den organisaatioiden edustajien kohtaamispaikkana. Viimeisen viiden vuoden aikana yhdistys 

on monipuolistanut toimintaansa useilla tavoilla. Keskeiseksi toimintalinjaksi on muodostunut 

kauppatieteellisen alan etujen ajaminen. Se on suoritettu paljolti nimikkeen liiketoiminta-

osaaminen alla.

  Tämä kirja kertoo liiketoimintaosaamisen suuren tarinan. Se täyttää yhteiskunnallista 

tehtäväänsä keräämällä ”yksiin kansiin” Suomessa monella tavalla ja tasolla tehtävää ja tehtyä 

analyysiä sekä siihen liittyvää keskustelua liiketoimintaosaamisen keskeisestä roolista maamme 

kilpailukyvyn ja tulevaisuuden rakentamisessa. Kirja pyrkii olemaan vahva kontribuutio myös 

liiketoimintaosaamisen jatkuvan kehittämisen hyväksi.

Kirja on myynnissä Akateemisessa kirjakaupassa 48 € hintaan. Kauppatieteellisen yhdistyksen jäse-

nillä on kuitenkin mahdollisuus ostaa kirja suoraan yhdistykseltä 36 € hintaan. Tarjous on voimassa 

19.4.2006 asti, jonka jälkeen kirja on ostettavissa vain Akateemisesta kirjakaupasta. Uolevi Lehtisen 

ja Tuula Mittilän toimittamassa kirjassa on 475 sivua ja se on kovakantinen. Laajuuteensa ja merkit-

tävyyteensä nähden kirja on erittäin edullinen.

Tilaukset osoitetaan yhdistyksen toiminnanjohtajalle Jan Antellille sähköpostiosoitteeseen 

jan.antell@hanken.fi, puhelinnumeroon 09–4313 3384, telekopionumeroon 09–4313 3393, tai osoit-

teella Kauppatieteellinen yhdistys / Antell, c/o Hanken / Rahoituksen laitos, PL 479, 00101 HEL-

SINKI. Kirjat toimitetaan huhtikuun lopussa.




