
Tue huipputason 
kauppatieteellistä 
tutkimusta ja koulutusta.

Turun kauppakorkeakoulun varainhankinta



Yhdistämme 
liiketaloustieteeseen 
poikkeuksellisen
monitieteistä osaamista.



Autamme löytämään 
kestäviä etuja nopeasti 
muuttuvilla markkinoilla.



Turun kauppakorkeakoulu on 
ainutlaatuinen tiedekunta 
Suomessa.



Haluatko tukea 

huipputasoista 

ennakointiosaamista?

Ennakointi-
osaaminen/



Tulevaisuuden ennakointi 
on yrityksille 
yhä keskeisempi 
menestystekijä.



Suomen johtava liiketaloudellisen 
ennakointiosaamisen tutkimusyksikkö antaa 
yrityksille näkökulmia vastuulliseen ja 
kilpailukyvyn turvaavaan päätöksentekoon.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus on eurooppalaisittainkin 

erittäin korkeatasoinen, monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio. 

Sen johtoajatuksena on yrityselämän tukeminen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.



Tavoitteena on parantaa yksikön 
resursointia useammalle vuodelle 
TSE:n strategian mukaisesti. 



Haluatko tukea 

kauppapolitiikan 

huippuosaamista?

Kauppa-
politiikka/



Maailmankauppa on 
murroksessa. 
Me haluamme tuoda
lisää ymmärrystä.



Maa, joka on poikkeuksellisen riippuvainen 
viennistä, ansaitsee vihdoin 
kauppapolitiikan tutkimusta johtavan 
kärkiyksikön.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on nostanut ensimmäisenä Suomessa koulutustarjontaansa  

kauppapolitiikan kursseja. Niiden saaman positiivisen palautteen ansiosta haluamme rakentaa 

Suomen ensimmäistä liike-elämää palvelevaa akateemisen kauppapolitiikan tutkimus- ja 

koulutuskeskittymää. 



Haluamme vahvistaa kauppapolitiikan 
koulutusta merkittävästi seuraavien 
vuosien aikana. 



Haluatko tukea 

kestävän liiketoiminnan 

huippuosaamista?

Kestävä
liiketoiminta/



Kehitämme osaamista 
ja ratkaisuja, jotka 
mahdollistavat paremman 
tulevaisuuden.



Tuemme yrityksiä kestävän liiketoiminnan 
kehittämisessä tieteelliseen ja tutkittuun 
tietoon perustuen.

Tutkijat, tutkijaryhmät ja yksiköt rakentavat innovaatioita ja kaupallistavat niitä yritysten ja julkisten 

toimijoiden kanssa. Yhteistyö Turun kauppakorkeakoulun kanssa perustutkimuksen ja soveltavan 

tutkimuksen pohjalta on tehokas tapa tukea kestävää liiketoimintaa yrityksessänne ja laajemmin 

yhteiskunnassa.



Lahjoituksilla haluamme vahvistaa
kestävän liiketoiminnan osaamista Suomessa
opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen avulla.



Aluetalous 

Aluetalous/



Autamme ymmärtämään 
kuntien elinvoiman 
edellytyksiä 
tulevaisuudessa.



Tulevaisuuden aluetalous tarvitsee uusia 
ratkaisuja.

Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen iso alueiden ja kuntien talouteen kohdistuva murros, jossa 

muutostekijöitä on monia. Muuttoliike vaikuttaa kuntien elinvoimaan, talouden eri sektoreiden 

rakennemuutos vaikuttaa investointeihin ja hyvinvointialueiden syntyminen merkitsee kuntien 

taloudenpidon radikaalia muutosta. Myös verotuksen rakenne saattaa jatkossa muuttua.

Tämä kaikki tapahtuu lähtökohdista, jossa kuntien taloudellinen kantokyky on jo pitkään 

heikentynyt sekä alueiden sisäiset ja väliset taloudelliset erot ovat jatkuvasti kasvaneet.



Vähittäiskaupan 

digitalisaatio, 

verkkokauppa

Verkkokauppa-
professuuri/



Verkkokauppa on yli 
20 %:n kasvussa Suomessa 
vuosittain. Megatrendit 
ennustavat tahdin 
nopeutumista.



Tiivistä vähittäiskauppayhteistyötä tekevä 
Turun kauppakorkeakoulu perustaa Suomen 
ensimmäisen verkkokauppaprofessuurin.

Järjestimme joulukuussa 2020 Suomen ensimmäisen yliopistotasoisen verkkokauppakurssin, jossa 

opiskelijat tutustuivat keskeisiin verkkokaupan osa-alueisiin, kuten digitaalisen kaupan rakenteeseen 

ja muutostrendeihin, verkkokaupan logistiikkaan sekä maksutapojen moninaisuuteen.

Palaute oli sekä opiskelijoilta että mukana olleilta yrityksiltä niin hyvää, että olemme perustamassa 

lahjoitusvaroilla Suomen ensimmäisen verkkokaupan professuurin.



Maritime informatics

Maritime@TSE LAB/



Merisektorilla arvonluonti 
tapahtuu yhä enemmän 
digitaalisuuden, tekoälyn ja 
automatiikan keinoin.



Merisektorin digitaalinen murros ja 
autonomiset järjestelmät ovat mahdollisuus.

Olemme ensimmäinen kauppakorkeakoulu maailmassa, joka aloitti tutkimaan merenkulun 

autonomisia järjestelmiä. Haluamme edelleen vahvistaa osaamistamme digitalisaatiossa ja 

merisektorin globaalissa autonomiakehityksessä. Tämä siirtymä koskettaa lähes kaikkia yrityksiä ja 

liiketoimintaa ja se muuttaa myös liiketoimintaverkostoja ja -ekosysteemejä, edellyttää uusia 

liiketoimintamalleja ja arvonluontilogiikan uudelleenmäärittelyä.

Edustamme alalla harvinaista kauppatieteellistä tutkimusnäkökulmaa, jonka fokuksessa on 

esimerkiksi liiketoimintamuutoksen johtaminen, asiakasarvon lisääminen, digitaaliset 

liiketoimintamallit ja palveluliiketoiminta. 



Tavoitteena digitaalisiin ratkaisuihin ja 
autonomisiin merenkulun järjestelmiin 
keskittyvän MARITIME@TSE LAB -tutkimus-
ja kehityslaboratorion perustaminen.



Terveystaloustiede ja 

terveysteknologiat

Terveys-
taloustiede/



30 % Suomen BKT:sta 
kuluu sote-menoihin. 
Silti terveystaloustieteessä 
on vain yksi professuuri 
koko Suomessa.



Terveystaloustiede tarkastelee koko 
terveydenhuoltojärjestelmää taloustieteen 
näkökulmasta.

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen laajojen 

rekisteriaineistojen ansiosta. Terveystaloustieteellinen osaaminen vastaa yhteiskunnalliseen 

tarpeeseen saada objektiivista tutkimustietoa esimerkiksi kulurakenteen keventämistä pohtivien 

päättäjien käyttöön. 

Turun seudulla on myös erittäin vahva ja kansainvälisesti merkittävä, kehittyviin maihin tuotteita 

valmistava lääke- ja diagnostiikkaklusteri, joille terveystaloustieteellinen tutkimus pystyy tekemään 

mallinnuksia ja skenaarioita.



Kuinka yliopistolle 

lahjoittaminen toimii?



Lahjoittajana olet 
turvaamassa kansainvälisesti 
korkeatasoista ja vaikuttavaa 
kauppa- ja taloustieteellistä 
tutkimusta ja koulutusta.



Valtion vastinrahakausi jatkuu 
30.6.2022 asti. Vastinrahalla 
lahjoituksesi voi jopa tuplaantua.

Nyt on erinomainen hetki lahjoittaa.



• Valtion vastinrahakausi 15.6.2020-30.6.2022

• Valtion vastinrahalla pääomitetaan yliopistoja

• Vastinrahaa jaossa yhteensä 67M€, yhdelle yliopistolle enintään 
11M€

• Lahjoitusten vastinrahakelpoisuusehdot:
• Kaikki yliopistolle yleisesti kohdistetut lahjoitukset
• 10 000€ tai suuremmat lahjoitukset koulutusaloille kohdistettuna
• Kaikista vähintään 10 000€ lahjoituksista on laadittava 

vastinrahakelpoisen lahjoituksen lahjakirja

• Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia yksityishenkilöille (850 
– 500t €) ja yhteisöille (850 – 250t €)

Valtion vastinrahakausi 2020-2022



Ota yhteyttä
Kaikissa varainhankintaan tai lahjoittamiseen liittyvissä 
kysymyksissä voit olla henkilökohtaisesti yhteydessä 
kehittämisasiantuntija Laura Kopuun.

laura.kopu@utu.fi

+358 29 450 4700

+358 50 465 0391


