
 
 
13th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA”13) konferenssi 
järjestetään 17. - 20. kesäkuuta 2013 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa Helsingissä. EWEPA-
konferenssi on tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin merkittävin tieteellinen tapahtuma yhdessä 
vuorovuosina järjestettävien North American Productivity Workshop (NAPW) ja Asia-Pacific 
Productivity Conference (APPC) kanssa. Kongressiin odotetaan noin 400 osallistujaa ympäri 
maailman. Tarkempia tietoja saatavissa konferenssin www-sivustolta, ks. alla. 
 
Kongressin teemat - tuottavuus ja tehokkuus - ovat tärkeitä ja ajankohtaisia esimerkiksi Suomen 
kilpailukyvyn, julkisen palvelutuotannon sekä ympäristön kestävän kehityksen näkökulmista. 
Monitieteisen kongressin osallistujat edustavat useita taloustieteen aloja ja tutkimusperinteitä, 
kuten mm. ekonometria, indeksiteoria, toimialan taloustiede, empiirinen makrotaloustiede, sekä 
soveltavia aloja kuten ympäristötaloustiede ja maatalousekonomia. Taloustieteiden lisäksi 
kongressiin osallistuu yleensä myös muiden tieteenalojen kuten insinööritieteiden ja 
liiketaloustieteiden edustajia. Perinteisesti empiiristen tutkimusten aiheina ovat olleet mm. 
pankkitoiminta ja muut rahoituslaitokset, koulutus, terveydenhuolto, energia, maatalous, liikenne 
sekä erilaiset palvelutoimialat. Kongressi tarjoaa kotimaisille tuottavuustutkijoille, opiskelijoille, 
yrityksille, julkisen sektorin yksiköille sekä aiheesta muuten kiinnostuneille kattavan 
läpileikkauksen alan uusimmista suuntauksista niin teorian, menetelmien kuin myös sovellutusten 
osalta.  
 
Kongressin kutsuvieraiksi ovat lupautuneet mm. Journal of Productivity Analysis (JPA) 
aikakauslehden päätoimittajat: 
Professori William Greene, New York University, USA: http://people.stern.nyu.edu/wgreene/  
Professori Robin Sickles, Rice University, USA: http://www.ruf.rice.edu/~rsickles/    
Robin Sickles on toiminut 10 vuoden ajan JPA:n päätoimittajana. Greene ottaa vetovastuun 
vuoden 2013 alussa, joten EWEPA tarjoaa foorumin pohtia alan viimeaikaista kehitystä sekä 
tulevaisuuden näkymiä. Greene tunnetaan mm. ekonometrian oppikirjan kirjoittajana ja Limdep 
ohjelmiston kehittäjänä. 
 
Toinen EWEPA-konferenssin kohokohta on Professori William W. Cooperin kunniaksi järjestettävä 
paneeli-session, johon panelisteiksi ovat lupautuneet Mette Asmild (University of Copenhagen), 
Laurens Cherchye (Catholic University of Leuven), Maria Portela (Catholic University of Portugal) ja 
Timo Kuosmanen (Aalto yliopisto). 
 
Konferenssissa esitettäväksi hyväksyttyjen papereiden joukosta palkitaan kaikkein kiinnostavin työ 
Aalto That’s Interesting! palkinnolla, jonka arvo on 1500 euroa. Tarkemmat kilpailuohjeet löytyvät 
konferenssin www-sivustolta. 
 
Konferenssissa esitettäväksi aiotut käsikirjoitukset tai tiivistelmät pyydetään lähettämään 
konferenssin www-sivuston kautta viimeistään 15.2.2012 mennessä.  
 
EWEPA”13-konferenssin www-sivusto on:  
http://www.ewepa.org 
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