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SYP:N JA KOP:N TOHTORIOHJELMAT PYÖRIVÄT 

SYP:n tohtoriohjelmassa pidetään kesäkuun alus
sa muun muassa Richard Greenin (Carnegie Mel
lon) ja Campbell Harveyn (Duke) rahoituskurssit, 
18.-29. kesäkuuta luennoi Seungjin Whang ai
heesta »Economic issues in information systems 
management». Elokuussa Lemma Senbet (Wiscon
sin,) pitää jatkokurssin yritysrahoituksesta. And
rei Shleifer (Chicago) puhuu syyskuussa viitenä päi
vänä tehokkuudesta, markkinoiden likvidisyydes
tä yms. rahoitusaiheista. Tarkat päivämäärät ilmoi
tetaan myöhemmin. 

1.-5. lokakuuta Victor Norman (Bergen) luen
noi Euroopan taloudellisesta integraatiosta. 

Ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia. 
Myös SYP:n ohjelman ulkopuolisilla tutkijoilla 

ja jatko-opiskelijoilla on lupa tulla kuuntelemaan 
kursseja, jos vain tilaa on. 

Sen sijaan KOP:n tohtoriohjelma ilmoittaa, et
tä se on suljettu. Vain ne jotka on hyväksytty oh
jelmaan, saavat osallistua sen tapahtumiin. Näin 
halutaan turvata vapaan keskustelun edellytykset. 

Kesäkuun toisella viikolla KOP:n ohjelmassa vie
railee amerikkalainen Nai-Fu Chen (Irvine, Cali
fornia). Lähiaikoina ovat tulossa myös tunnettu fi
nancial accounting -asiantuntija Ray Ball (Roches
ter, N.Y.) ja Dan Galay (Chicago). 

MARIANNE STENIUS HANKENlN PROFESSORIKSI 
ELOKUUN ALUSSA 

Marianne Stenius on nimitetty professoriksi Han
kenin rahoituksen laitokselle 1. elokuuta 1990 al
kaen. 

Kansantaloustieteen, erityisesti yrityksen teorian 
ja sovelletun mikrotaloustieteen professuuria on 

hoitanut Eva Li/jeblom, jonka kausi vt:nä kestää 
tämän vuoden. Tätä virkaa ovat hakeneet Tom 
Berglund, joka työskentelee nyt Etlassa, ja Ralf Ös
termark Turusta. Hakijoille on myönnetty pätevöi
tymisaikaa kolme kuukautta. 

SITRA HARKITSEE TALOUSPOLIITTISEN TIEDON IDÄNVIENTIÄ 

Sitra järjesti keväällä Viron päättäjille tapahtuman, 
jossa osanottajia perehdytettiin markkinatalouden 
ja talouspolitiikan periaatteisiin ja ongelmiin. Myös 
muualla Itä-Euroopassa on parhaillaan suuri talou
dellisen tiedon tarve ja Suomessa vierailee jatku
vasti varsinkin virkamiehiä hankkimassa tietoa tä
käläisistä kokemuksista. 

Parhaillaan Sitra harkitsee, riittävätkö sen resurs
sit siihen, että rahasto ulottaisi »tiedonvientinsä» 
myös muualle kuin Viroon. Esimerkiksi Unkarin 
talousministeri on pyytänyt selvitystä Sitran talous
politiikan johtamiskursseista. Kysyntää on runsaas
ti myös liiketalouden koulutuksesta. Lopulliset pää
tökset kuitenkin puuttuvat vielä. 
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JYVÄSKYLÄN TALOUSTIETEEN SEMINAARI 13.-14.6. 

Jyväskylässä järjestetään perinteinen - jo seitse
mäs - taloustieteen kesäseminaari 13.-14. kesä
kuuta. Seminaari on osanottajille ilmainen, mutta 
majoituksen joutuu jokainen itse järjestämään. 

Kaksipäiväisen tapahtuman teemoja ovat muun 

muassa asuntomarkkinat, osakemarkkinat, julki
nen talous, .. päätöksenteko, työmarkkinat, avo
talous ja integraatio. Tarkempia tietoja saa Jy
väskylän yliopiston kansantaloustieteen laitoksel
ta, (941) 601 211. 

JEFFREY SACHS OTTANEE WIDERIN TUKIKOHDAKSEEN 

Amerikkalainen Jeffrey Sachs, Puolan talousuudis
tuksen tunnettu konsultti ja Harvardin yliopiston 
kansantaloustieteen professori, neuvottelee parhail
laan Wider-instituutin kanssa mahdollisuudesta, et
tä hän avustajineen ottaisi tukikohdakseen Helsin-

gissä sijaitsevan instituutin. Sachsin Puolan-sopi
mus kestänee vielä vuosia ja hän tarvitsee sopivaa 
toimipistettä työryhmälleen. Hän on hakenut vir
kavapaata vuodeksi tai kahdeksi Harvardista. Neu
vottelut ovat jo varsin pitkällä. 

WIDERISSA KESKUSTELLAAN NÄLÄSTÄ, YMPÄRISTÖSTÄ JA 
NAISEN ROOLISTA 

Wider-instituutti järjestää ensi kesän kuluessa usei
ta tapahtumia. 11.-30. heinäkuuta pidetään sym
posium nälän poliittisesta taloustieteestä. Sympo
siumiin on kutsuttu paitsi tutkijoita myös esimer
kiksi kehitysmaiden yhteiskuntapolitiikan tekijöi
tä. Heinäkuun lopussa instituutti järjestää tutki
jakonferenssin, jonka otsikkoteemana on »Naiset 
ja kehitys». Lopullista päivämäärää ei ole vielä lyö-

ty lukkoon. 
1.-5. syyskuuta on kokous, jonka aiheena on 

»Ympäristö ja taloustiede». 
Widerissä riittää myös monia tähtivierailijoita lä

hikuukausina. Helsingissä käyvät muun muassa 
Amartya Sen ja Eric Hobsbawn. Useimpien vieraI
lujen päivämäärät ovat vielä avoimia. 

KTT:N LAITOS VIETTÄÄ YLIOPISTON 350-VUOTISJUHLIA 

Helsingin yliopisto kunnioitti komein rituaalein 
350-vuotisjuhliaan. Kansantaloustieteen laitos osal
listuu juhlimiseen syksyllä parin tapahtuman kaut
ta. Ensiksi, 11. syyskuuta, pidetään laitoksella avoi
mien ovien päivä. Seuraava tapahtuma on 26. 10-

kakuuta, jolloin järjestetään seminaari· kansanta
loustieteen tutkijakoulutuksen kansainvälistymises
tä. Seminaarin ohjelma on vielä avoin. Osanotta
jia on tulossa ainakin kaikista pohjoismaista. 
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HUONO-OSAISUUSTUTKIJOILLE YHTEISTYÖVERKOSTO 

Huono-osaisuus voi olla monilla tieteenaloilla tut
kimuskohteena suoranaisesti, välillisesti tai sivua
vasti. Esimerkkejä voi luetella köyhyystutkimuk
sesta sosiaalihistoriaan, erityisryhmien tutkimuk
sesta luokka- ja kerrostuma-analyyseihin, kielen 
käytön ja puhunnan analyyseista vallankäytön ja 
kontrollin tutkimuksiin. 

Huono-osaisuustutkijoiden yhteistyöryhmä pe
rustettiin Helsingissä 17. 4. 1990 noin 20 osanot
tajan voimin ja halun osallistua yhteistyöhön ovat 

ilmaisseet jo monet muutkin. Yhteistyöryhmä al
kaa julkaista tiedotuskirjettä ja järjestää syksyllä 
1990 ensimmäisen valtakunnallisen seminaarin. 
Ryhmä toivoo, että mahdollisimman moni huono
osaisuutta suoranaisesti, välillisesti tai sivuavasti 
tutkiva ilmoittautuisi mukaan yhteistyöverkostoon. 

Ryhmän puheenjohtaja on dos. Kari Vähätaio 
(Helsingin) yliopisto sosiaalipolitiikan laitos, puh. 
90-7084 609) ja sihteeri VTL Juhani Lehto, Osuus
kunnantie 3 B, 00680 Helsinki. 




