
Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
toiminnasta vuonna 1989 

Vuosi 1989 oli Kansantaloudellisen Yhdistyk
sen 106. toimintavuosi. Kertomusvuoden kes
keisiä perustoimintoja olivat edellisten vuosien 
tapaan esitelmätilaisuuksien järjestäminen ja 
Kansantaloudellisen aikakauskirj an julkaise
minen. 

Yhdistys järjesti elokuussa 1989 jäsenilleen 
yhteismatkan International Economic Asso
ciationin kokoukseen Ateenaan. Matkalle 
osallistui 23 henkeä. 

Täydennyskoulutushanke 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen aloitteesta 
liikkeellelähteneen ekonomistien täydennys
koulutushankkeen tarkoituksena on saada ai
kaan pari kertaa vuodessa pidettävä internaat
tityyppinen kurssi talousteorian ja talouden 
viimeaikaisten kehityspiirteiden esittelemisek
si. Toimintavuoden aikana SITRA järjesti yh
den täydennyskoulutuskurssin, jossa koulutet
tiin 23 ekonomistia. 

Kokoukset 

Kertomusvuoden 1989 aikana yhdistys järjesti 
vuosikokouksen ohella seitsemän muuta kuu
kausikokousta. Vuoden ensimmäisessä ko
kouksessa 24. 1. 1989 osastopäällikkö Pirk
ko Lammi esitelmöi aiheesta »Onko liike-elä
mällä moraalia?». Pankinjohtaja Jaakko Ilo
niemi ja professori Simo Knuuttila käyttivät 
valmistellun puheenvuoron. Tilaisuuteen osal
listui noin 55 henkilöä. 

Vuosikokouksessa 14. 2. 1989 esitelmöi 
pankinjohtaja Heikki Koivisto aiheesta 
»Pankkitoiminnan nykypiirteitä». Valmistel
lun puheenvuoron käyttivät talousjohtaja Ka
ri Haavisto, yhteiskuntat.lis. Jussi Linnamo 
ja tutkija Vesa Vihriälä. Tilaisuuteen osallis
tui noin 60 henkilöä. 

Kokouksessa 20.3. 1989 esitelmöi FT Matti 
Pohjola aiheesta »Työelämän muutokset ja 
tulopolitiikka». VTT Tor Eriksson, pääsihtee
ri Timo Kauppinen ja puheenjohtaja Raimo 
Lehtinen käyttivät valmistellun puheenvuo
ron. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. 

Kokouksessa 24. 4. 1989 esitelmöi ylijoh-· 
taja Sixten Korkman aiheesta »Suhdanneta
sauksen tarpeet ja mahdollisuudet 1990-lu
vulla». Valmistellun puheenvuoron käyttivät 
professori Jouko Paunio ja pankinjohtaja 
Björn Wahlroos. Tilaisuuteen osallistui noin 
110 henkilöä. 

Kokouksessa 26. 9. 1989 esitelmöi osasto
päällikkö Heikki Koskenkylä aiheesta »Onko 
energiapolitiikassa vaihtoehtoja?». Valmistel
lun puheenvuoron käyttivät kansanedustaja 
Osmo Soininvaara, pääekonomisti Ilkka La
vonius ja teollisuuspoliittinen asiamies Jyrki 
Myllyvirta. Tilaisuuteen osallistui noin 40 hen
kilöä. 

Kokouksessa 17. 10. 1989 piti valtiovarain
ministeri Erkki Liikanen perinteisen budjet
tiesitelmän. Kommenttipuheenvuoron esittivät 
toimitujohtaja Jaakko Kari ja professori Erk
ki Koskela. Tilaisuuteen osallistui noin 130 
henkilöä. 

Marraskuun 14. päivänä pidettyyn teemail
tapäivään osallistui noin 90 henkilöä. Iltapäi
vän teemaksi oli valittu »Julkisen talouden tu
levaisuus». Tilaisuudessa pidettiin seuraavat 
esitelmät: 

Suomen julkinen sektori tänään - tuki vai 
taakka kansakunnalle? 
- Vs. professori Paavo Okko 
- Tutkija Tuovi Allen 
Julkisen sektorin tuottavuus ja siihen vaikut
taminen 
- Alivaltiosihteeri Juhani Kivelä 
- Pääsihteeri Pertti Ahonen 
Hyvinvointivaltion tulevaisuus 
- PD Jan Otto Andersson 
- VTT Pekka Korpinen 
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Kokouksessa 18. 12. 1989 esitelmöi toimis
topäällikkö Heikki Oksanen aiheesta »Näkö
kulmia sosialististen maiden talousuudistuk
sista». Valmistellun puheenvuoron käytti joh
taja Andres Root Tallinnan Teknillisestä kor
keakoulusta. Tilaisuuteen osallistui noin 25 
henkilöä. " 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 

Kansantaloudellisen- aikakauskirjan 85. vuo
sikerta ilmestyi neljänä niteenä. Vuosikerran 
kokonaissivumäärä oli 513. 

Aikakauskirjan vastaava päätoimittaja oli 
YTL Jussi Linnamo. Lisäksi toimitukseen 
kuuluivat päätoimittajat PhD Pertti Haapa
ranta ja VTL Antti Suvanto sekä toimitussih
teerinä VTL Sinikka Salo. 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimi
tusneuvostoon kuuluivat professori Osmo 
Forssell, VTT Hannu Halttunen, professori 
Erkki Koskela, VTT Heikki Koskenkylä, apu
laisprofessori Veikko Reinikainen, VTL Ee
ro Tuomainen, professori Ilari Tyrni ja VTT 
Pentti Vartia. Toimitusneuvosto kokoontui 
kerran kertomusvuoden aikana. 

Aikakauskirjalla oli kertomusvuonna 876 
jäsentilauksen lisäksi 384 tavallista ja 283 opis
kelijatilaajaa. Ilmaiskappaleita (ml. julkaisu
vaihto) jaettiin noin 100 kpl per numero. Ai
kakauskirjan koko painosmäärä oli 2000 kap
paletta. 

Kansantaloudellinen Yhdistys on osallistu
nut vuodesta 1988 alkaen uuden lehden, Fin
nish Economic Papers (FEP), julkaisemiseen 
yhdessä Taloustieteellisen Seuran ja Ekono
miska Samfundetin kanssa. Aikakauskirjan 
toimitussihteeri on toiminut myös FEP:n toi
mitussihteerinä ja toimitustyöhön on osallis
tunut yhdistyksen edustajana PhD Pertti Haa
paranta. Kertomusvuoden aikana FEP ilmes
tyi kaksi kertaa. 

Yhdistys järjesti marraskuussa 1988 Euroo
pan integraatiota ja Suomea käsittelevän tee
mailtapäivän. Kansantaloudellinen aikakaus
kirja yhdessä Helsingin Kauppakorkeakoulun 
täydennyskoulutuskeskuksen kanssa julkaisi 
kertomusvuonna tämän teemailtapäivän esi-

telmät eripainoksena, jota myytiin kertomus
vuoden aIkana. 

Julkaisutoimintarahasto 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseksi perustettiin vuonna 1986 jul
kaisutoimintarahasto . J ulkaisutoimintarahas
ton tarkoituksena on jakaa vuosittain enin
tään rahaston nimellistuottoa vastaava osa jo
honkin seuraavista kohteista: 
- Suomalaisten talouspoliittisia erityiskysy

myksiä ja perusasioita käsittelevien kirjo
jen suunnittelutyön käynnistämiseen ja 
kirjoituspalkkioihin. 

- Erityisten seminaarien ja Kansantaloudel
lisen Aikakauskirjan teemanumeroiden 
luennoitsijoiden/kirjoittajien palkkioihin. 

- Sellaisten väitöskirjojen painattamiseen, 
joilla ei jostakin syystä muista nykyisin 
tarjolla olevista julkaisusarjoista ja -väy
listä löydy julkaisukanavaa. 

- Rahaston varoja voidaan käyttää myös 
matkakuluihin johtokunnan sopiviksi kat
somien henkilöiden osallistumisista mer
kittäviin kansainvälisiin kansantaloudelli
siin kokouksiin. 

Kertomusvuonna valmistui osittain rahas
ton varoin rahoitettu »Suomen kansantalous 
- instituutiot, rakenne ja kehitys» kirja. 

Jäsenmäärä 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä 
oli kertomusvuoden päättyessä 876, joista 139 
ilmaisjäsentä. Vuoden aikana hyväksyttiin 40 
uutta jäsentä ja 31 erosi tai katsottiin eron
neeksi. 

Johtokunta, toimihenkilöt ja edustajat 

Yhdistyksen esimiehenä toimi kansliapäällik
kö Pertti Sorsa ja varaesimiehenä osastopääl
likkö Pirkko Lammi. Johtokuntaan kuului
vat heidän lisäkseen talousjohtaja Kari Haa
visto, professori Seppo Honkapohja, osasto-



päällikkö Kari Puumanen ja neuvotteleva vir
kamies Antero Tuominen. Johtokunta ko
koontui kertomusvuonna 8 kertaa. 

Yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja oli 
KTM Timo Jalamo. Yhdistyksen tilintarkas
tajina toimivat toimitusjohtaja Jyrki Malmio 
ja osastopäällikkö Rauno Niinimäki sekä hei
dän varamiehinään KTT Tuomas Larjavaara 
ja KTL Mika Panzar. Yhdistyksen osoitere
kisteriä hoiti Tuula Torvi. 

Kertomusvuonna yhdistyksen edustajana 
Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksessa toimi 
VTT Pentti Vartia, Tieteellisten Seuran Val
tuuskunnassa professori Seppo Honkapohja, 
Alfred Kordelinin säätiön tieteenjaostossa 
professori Esko Vuorela varamiehenään pro
fessori Ilari Tyrni ja Suomalaisen kirjallisuu
den edistämisvarojen valtuuskunnassa VTT 
Jukka Pekkarinen varamiehenään VTL Ant
ti Suvanto. 

Kansantaloudellinen Yhdistys kuuluu edel
leen yhdessä Ekonomiska Samfundetin ja Ta
loustieteellisen Seuran kanssa yhteistyökomi
teaan (Joint Committee), jonka tehtävänä on 
edustaa jäsenyhdistyksiä ja koordinoida nii
den kansainvälistä toimintaa ja edustusta Tie
teellisen Yhdistyksen edustajana tässä komi
teassa oli yhdistyksen johtokunnan jäsen Sep
po Hon kap ohja. 
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Yhdistyksen ehdokkaat kansantaloustieteen 
valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman pro
jektiorganisaation hallitukseen olivat Johnny 
Åkerholm, Björn Wahlroos ja Seppo Honka
pohja. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöksessä on julkaisutoiminnan rahas
toon siirretty rahaston sijoitusten korkotuotot 
108.756,28. Tämän jälkeen tilinpäätös osoit
taa toimintavuodelta 95.701,16 markan alijää
mää. Julkaisutoiminnan rahastosta maksettu 
apurahoja toimintavuonna 16.015,- mark
kaa, joka on kirjattu rahaston pääoman vä
hennykseksi. 

Yhdistyksen toimintaa ovat kertomusvuon
na tukeneet taloudellisesti Suomen Akatemia, 
Yrjö Jahnssonin säätiö, Suomen Pankki, 
Kansallis-Osake-Pankki, Suomen Yhdyspank
ki Oy, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pank
ki ja Postipankki Oy. 

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 1989 

Pertti Sorsa 
esimies 

Timo Jalamo 
sihteeri 




