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Lyhyesti 

Nimityksiä 

Aikakauskirja luo pienen tauon jälkeen jälleen 
silmäyksen kansantaloustieteen harjoittajien 
työmarkkinoille. Toimituksen tietoon ovat tul
leet seuraavat nimitykset. Lista ei varmaankaan 
ole täydellinen, ja sitä täydennetään mielellään 
tulevissa numeroissa. 

Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen 
nimitettiin neljä tutkimusjohtajaa, joista kaksi 
jo ehdittiin nimittää edelleen tutkimusprofesso
reiksi. Tutkimusprofessoreita VATT:ssa ovat 
Matti Viren (Turun kauppakorkeakoulusta) ja 
Heikki Loikkanen (Tampereen yliopistosta), 
molemmat myös mukana pääministeri Lippo
sen nimittämässä Jukka Pekkarisen EMU-isku
ryhmässä. Tutkimusjohtajiksi nimitettiin Pasi 
Holm ja Esko Niskanen (molemmat aikaisem
min V ATT:n palveluksessa). Edellisten lisäksi 
VATT:ssa on nimitetty aiemmin tutkimusjoh
tajana toiminut Iikko B. Voipio kehitysjohta
jaksi, ja Antti Kuusterä erikoistutkijaksi (alku
syksyyn saakka VATT:ssa). 

Muuta akateemissa ympyröissä tapahtunutta 
pyörähtelyä. Metlan tutkimusprofessori Olli 
Tahvonen on nimitetty apulaisprofessoriksi 
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitok
selle. 

Aikauskirjan päätoimittaja Osmo Forssell on 
jäänyt eläkkeelle Oulun yliopiston kas
nantaloustieteen professorin virasta. Tämä 
merkitsee muunmuassa KAK:n tason koho
amista entisestään, kun ikävät virkavelvollisuu
det eivät rajoita päätomittajan ajankäyttöä. 

Mikko Puhakka (professori,Lapin yliopisto) 
nimitettiin viiden vuoden määräajaksi kansan
taloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusoh
jelman KA V AN johtajaksi. Vt. johtajana 
toiminut Esa Jokivuolle jätti Helsingin yliopis
ton viran taakseen ja siirtyi liikemaailman pal
velukseen Postipankkiin. 

Postipankissa ja muissakin pankeissa ovat 
ekonomistimarkkinat käyneet lähes ylikierrok
silla vuodenvaihteen jäätyä taakse. Postipankin 
pääekonomistiksi nimitettiin Tarja Heinonen 
edeltäjänsä Ari Aaltosen siirtyessä pankin si
sällä uusiin tehtäviin pankin sisällä. 

Handelsbankenin Suomen pääekonomisti 
Carlo Eräkallio on siirtynyt pankin Tukholman 
yksikköön päästrategiksi. Hänen seuraajakseen 
Handelsbankeniin on nimitetty pääekonomisti 
Kirsi Hokka pankkiiriliike Alfred Bergiltä, jo
ka puolestaan rekrytoi itselleen seuraajaksi 
Kirsi Hirvosen Postipankista. 

Ekonomistien perinteisestä jatkokoulutus
keskuksesta, Etlasta, on jälleen valmistunut 
ekonomisteja rahoitusmarkkinoille: tutkija Mi
ka Erkkilä on siirtynyt ekonomistiksi Skandi
naviska Enskilda Bankeniin Helsinkiin Esko 
Torstin seuraksi ja Merita rekrytoi palveluk
seensa lähialue-ekonomistiksi Julianna Borsos
Torstilan. 
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Kertomus Kansantaloudellisen yhdistyksen toiminnasta vuonna 
1996 
Vuosi 1996 oli Kansantaloudellisen Yhdistyk
sen 113. toimintavuosi. Kertomus-vuonna kes
keisiä toimintoja olivat edellisen vuoden tapaan 
esitelmätilaisuuksien järjestäminen ja Kansan
taloudellisen aikakauskirjan julkaiseminen. 

Kokoukset 

Kertomusvuoden 1996 aikana yhdistys järjesti 
vuosikokouksen lisäksi viisi muuta kuukausi
kokousta. Vuosikokouksessa 4.3.1996 VTT Si
nikka Salo piti esitelmän aiheesta "Euroopan 
rahapoliittisen instituutin (EMI) rooli rahaliiton 
valmistelussa". Tilaisuuteen osallistui noin 50 
jäsentä. 

Ylijohtaja Seppo Leppänen (V ATT) piti 
22.4.96 esitelmän aiheesta "Talouspolitiikan 
lähivuosien liikkumavara" . V almistellun pu
heenvuoron pitivät tutkimusjohtaja Mikael Ing
berg (PTT) ja professori Vesa Kanniainen 
(Helsingin yliopisto). Tilaisuuteen osallistui 
noin 50 jäsentä. 

Professori Barry Bluestone (University of 
MassachusettslBoston) piti 6.5.96 esitelmän ai
heesta "Sabotaging prosperity: How business 
and government are undermining economic 
growth" Valmistellun puheenvuoron käytti yli
johtaja Martti Hetemäki (Valtiovarainministe
riö). Tilaisuuteen osallistui noin 40 jäsentä. 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö esitel
möi 10.10.1996 aiheesta "Talouspolitiikka ja 
vuoden 1997 budjettiesitys". Valmistellun pu
heenvuoron käytti professori Jouko Ylä-Lie
denpohja (Tampereen yliopisto). Tilaisuuteen 
osallistui noin 100 jäsentä. 

Toimitusjohtaja, professori Pertti Kukkonen 
(Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos) piti 
10.12.96 esitelmän aiheesta "Rahapolitiikan 
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vaihtoehdot ja Suomen lama". Valmistellun 
puheenvuoron käytti osastopäällikkö, VTT 
Antti Suvanto (Suomen Pankki). Tilaisuuteen 
osallistui noin 40 jäsentä. 

Teemaseminaari 

Marraskuussa pidettiin perinteinen teemailta
päivä, jonka aiheena oli "Hyvinvointivaltio: 
Tulonjako ja kannusteet". Tilaisuudessa esitel
möivät professori Matti Tuomala (Ta Y) aihee
naan 'Kannustava hyvinvointivaltio?', Ylijohta
ja Hannu Uusitalo (STAKES) aiheenaan 'Tu
lonjaon muutokset ja niiden syyt', tutkimusjoh
taja Pasi Holm (V ATT) aiheenaan 'Kannuste
loukut Suomessa', vanhempi tutkija Seija llma
kunnas (PT) aiheenaan 'Mihin perhepoliittiset 
tuet kannustavat?', tutkimusjohtaja Jukka Las
sila (ETLA) aiheenaan 'Veroprogressio ja kan
nusteet elinkaarinäkökulmasta' ja talousneu
voston pääsihteeri Seppo Leppänen aiheenaan 
'Sosiaaliturva, verotus ja työllisyys'. Tilaisuu
teen osallistui noin 100 jäsentä. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan 92. vuosi
kerta ilmestyi neljänä niteenä. Vuosikerran ko
konaissivumäärä oli 511. 

Aikakauskirjan vastaava päätoimittaja oli 
professori Osmo Forssell. Lisäksi toimitukseen 
kuuluivat päätoimittajat VTT Mika Widgren, 
VTT Martti Hetemäki, dosentti Jaakko Kian
der ja toimitussihteerinä KTM Ari Mäkinen. 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimi
tusneuvostoon kuuluivat VTT Juha Ahtola, 
KTL Anne Brunila, toimittaja Kalle Heiskanen, 
VTL Seija llmakunnas, VTK Seija Parviainen, 



toimittaja Jorma Pöysä, taloustoimituksen esi
mies Kristiina Ritvos ja professori Jouko Ylä
Liedenpohja. Toimitusneuvosto kokoontui yh
den kerran kertomusvuoden aikana. Aikakaus
kirjalla oli 1012 jäsentilauksen lisäksi 244 ta
vallista ja 307 opiskelijatilaajaa. Ilmaiskappa
leita (ml. julkaisuvaihto) jaettiin noin 50 kpl 
per numero. Lisäksi 75 kpl per numero meni 
jakeluun Tieteellisen Kirjallisuuden Vaihtokes
kuksen kautta. Aikakauskirjan koko painos
määrä oli 2100 kappaletta. 

Kansantaloudellinen Yhdistys on osallistu
nut vuodesta 1988 alkaen Finnish Economic 
Papers (FEP) -lehden julkaisemiseen yhdessä 
Taloustieteellisen Seuran ja Ekonomiska Sam
fundetin kanssa. FEP:in toimitussihteeri on ol
lut kauppat.kand. Ulla Strömberg. Toimitus
työhön on osallistunut yhdistyksen edustajana 
professori Pertti Haaparanta. Kertomusvuoden 
aikana FEP ilmestyi kaksi kertaa. 

Jäsenmäärä 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä 
oli kertomusvuoden päättyessä 1012, josta 201 
ilmaisjäseniä. Vuoden aikana hyväksyttiin 36 
uutta jäsentä ja 32 erosi tai katsottiin eronneek
si. 

Johtokunta, toimihenkilöt ja edustajat 

Yhdistyksen esimiehenä toimi professori Matti 
Pohjola ja varaesimiehenä KTT Timo Airaksi
nen. Johtokuntaan kuuluivat heidän lisäkseen 
KTL Tarmo Valkonen, KTT Laura Vajanne, 
KTT Marja-Liisa Parjanne ja VTT Jukka Pek
karinen. Johtokunta kokoontui kertomusvuon
na. 7 kertaa. 

Yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana 
toimi KTK Helena Knuuttila. Yhdistyksen ti
lintarkastajina olivat johtaja Jyrki Malmio ja 
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EMU-projektipäällikkö Rauno Niinimäki sekä 
heidän varamiehinään KTT Tuomas Larjavaara 
ja KTT Mika Pantzar. Yhdistyksen jäsenrekis- . 
teriä ja aikakauskirjan tilauksia hoiti Tuula 
Torvi. 

Kertomusvuonna yhdistyksen edustajana 
Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksessa toimi toi
mitusjohtaja Pentti Vartia, Alfred Kordelinin 
säätiön tieteenjaostossa professori Paavo Okko 
varamiehenään KTT Timo Airaksinen. Suoma
laisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuus
kunnassa yhdistyksen edustajana oli VTT Jaak
ko Kiander ja professori Matti Pohjola Eino H. 
Laurilan mitalitoimi-kunnassa. 

Kansant'l,loudellinen Yhdistys kuuluu edel
leen yhdessä Ekonomiska Samfundetin ja Ta
loustieteellisen Seuran kanssa yhteistyökomite
aan (Joint Committee), jonka tehtävänä on 
edustaa jäsenyhdistyksiä ja koordinoida niiden 
kansainvälistä toimintaa ja edustusta Tieteellis
ten· Seurain Valtuuskunnassa. Kansantaloudel
lisen Yhdistyksen edustajana tässä komiteassa 
oli VTT Mika Widgren. 

Yhdistyksen nimeämät julkisen hallinnon, 
tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän edustajat 
kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokou
lutusohjelman johto-ryhmässä olivat VTT Rita 
Asplund (ETLA), VTT Juha Ahtola (Merita) ja 
VTT Martti Hetemäki (VM). 

Talous 

Yhdistyksen tonnmtaa ovat kertomus vuonna 
tukeneet taloudellisesti Yrjö Jahnssonin säätiö, 
Suomen Pankki, Postipankki ja Merita Pankki 
Oy. Yhdistyksen kuukausikokouksia ·sponso
roivat Elinkeinoelämän valtlJuskunta ja Manda
tumOy. 

Yhdistyksen talous onnistuttiin tasapainotta
maan kuukausikokouskustannuksia pienentä
mällä. Myös aikakauskirjan kustannukset pys-

181 



Lyhyesti - KAK 1/1997 

tyttiin pitämään edellisvuotta pienempinä. 
Yhdistyksen jäsenmaksu pysyi 130 markassa. 

Tilinpäätös 

Tilikauden tulos on 1.688,24 markkaa alijää
mäinen, mikä. pienentää käyttö-rahaston käyt
töpääomaa 379.771,76 markkaan. 

EMU -teemanumero tulossa keväällä 

Toimitus haluaa muistuttaa lukijoita ja haluk
kaita kirjoittajia, että Aikakauskirjan seuvaava 
numero on erityisen ajankohtainen ja, jos mah
dollista, normaaliakin mielnkiintoisempi. 

Kuten jo viime vuoden viimeisessä nume
rossa kerroimme, keskittyy kuluvan vuoden 
toinen nide EMU-teeman ympärille. Kirja py
ristään julkaisemaan normaalista aikataulusta 
poiiketen jo toukokuun aikana, jolloin Suomen 
EMU-keskustelu toivottavasti saa vauhtia Juk
ka Pekkarisen johtaman tutkijaryhmän julkais
tessa raporttinsa. Näillä näkymin suuri osa 
Pekkarisen työryhmän toimeksiannosta teh
dyistä taustaraporteista tullaan julkaisemaan 
seuraavssa KAK:ssa, jolloin Aikakauskirja täy
dentää Pekkarisen ryhmän omia raportteja, li
säten oman elementtinsä keskusteluun. 
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