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Lyhyesti 

MUUTOKSIA AIKAKAUSKIRJAN TOIMITUKSESSA JA TOIMITUSNEU
VOSTOSSA 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimituksen 
kokoonpano muuttuu ensi numerosta alkaen. 
Vastaavana päätoimittajana toimii elokuusta 
alkaen Osmo Forssell Oulun yliopistosta. Uute
na toimitussihteerinä aloittaa Vappu Ikonen 
Suomen Pankista. Toimituksen uusi osoite on 
Vappu Ikonen, Suomen Pankki, PL 160, 00101 
Helsinki, p. 90-183 2578 ja fax. 90-174 872. 
Entinen toimitussihteeri Mika Widgren siirtyy 

päätoimittajaksi tehtävän jättävän Pertti Haapa
rannan tilalle. 

Toimitusneuvostossa vaihtui neljä jäsentä. 
Uusina toimitusneuvostolaisina ovat Seija Ilma
kunnas PT:stä, Seija Parviainen V A TTista, 
Jorma Pöysä Kauppalehdestä ja Kristiina 
Ritvos Helsingin Sanomista. He korvaavat Pirk
ko Lammin, Jussi Linnamon, Matti Pohjolan ja 
Sinikka Salon. 

YHTEISKUNTATIETEELLISEN YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN SEURA 
PERUSTETTU 

Helmikuussa 1994 perustettiin yhteiskuntatie
teellistä ympäristötutkimusta edistävä ja ympä
ristöopinnoista kiinnostuneiden yhteistyöelin 
Tampereella. Seuran tarkoituksena on edistää 
myös monitieteistä ympäristötutkimusta. 

Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura edistää 
alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden 
yhteydenpitoa sekä alan koulutusta ja tutkimus
ta. Seura järjestää tieteellisisä seminaareja ja 
yleisötilaisuuksia sekä ylläpitää kansainvälisiä 
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yhteyksiä. Vuoden 1994 seura järjestää vuosip
äivän alustavana teeman aan tieteidenvälinen 
ympäristötutkimus. 

Seuran puheenjohtajana toimii va. professo
ri Jussi Raumolin Tampereen yliopistosta. 
Seuran osoite on Yhteiskuntatieteellisen ympä
ristötutkimuksen seura, Jarmo Vehmas, Tampe
reen yliopisto, Aluetieteen laitos, PL 607, 
33101 Tampere. 
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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU KANTAA VASTUUTA UUSTEOL
LISTAMISESTA JA EKONOMIEN TYÖMARKKINOISTA 

Teknologiajohtamisen tutkimus ja 
koulutus käyntiin 

Helsingin kauppakorkeakoulu tukee uusteollis
tamista tavoitteenaan suomalaisen innovaa
tiojärjestelmän kehittäminen, uusien työpaikko
jen luominen sekä teollisuustuotannon mer
kittävä kasvattaminen vuosikymmenen lop
puun mennessä. Keinona on teknologiajohta
misen tutkimuksen ja kuolutuksen käynnistä
minen. 

Teknologiajohtamisella tarkoitetaan kykyä 
saattaa teollisuuden uudet tuotteet, innovaatiot, 
menestyksellä läpi koko elinkaarensa tuoteke
hityksestä tuotantoon, markkinointiin ja toimi
tuksiin. Erityisen tärkeäksi teknologiajohtami
nen muodostuu insinöörivaltaisissa korkean 
teknologian yrityksissä, jotka perustavat toi
mintansa kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. 

Mihkel M. Tombak professoriksi 

Tasavallan presidentti nimitti PhD Mihkel M. 
Tombackin teknologiajohtamisen vasta perus
tettuun virkaan 1.8.1994 alkaen. 

Nimityksessä noudatettiin kutsumismenet-

telyä. Korkeakouluissä nähtiin tärkeäksi, että 
alan tutkimukseen ja koulutukseen aloittami
seen suunnataan nopeasti voimavaroja. Taus
talla olivat uusteollistamisen tarve Suomessa ja 
ekonomien huono työtilanne. Ala on lisäksi 
nuori ja virkaan päteviä vain muutama maail
massa. 

Tohtori Tombak on saavuttanut alalla nä
kyvän aseman. Hänen töihinsä viitataan alan 
tärkeimmissä tutkimuksissa, selvityksissä ja 
kirj allisuuskatsauksissa. 

Tombak on syntynyt vuonna 1958 ja on 
Kanadan kansalainen. Hän väitteli Pennsylva
nian yliopiston Wharton Schoolissa vuonna 
1988 (managerial science and applied econo
mies). 

Julkaisuissaan Tobak on käsitellyt jousta
van tuotantoteknologian edellytyksiä, leviä
mistä, käytännön ratkaisuja ja taloudellisia 
vaikutuksia. Hän on kirjoitanut artikkeleita 
muun muassa Rune Stenbackan kanssa. Tutki
mus liittyy läheisesti toimialan taloustieteeseen. 

Tombak on toiminut apulaisprofessorina 
INSEADissa 1988-91 ja University of British 
Columbiassa Kanadassa. Lisäksi. Tombak on 
pitänyt kursseja HKKK:n MBA-ohjelmassa. 

HELSINGIN YLIOPISTON KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS MUUTTI 

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekun
ta on vähitellen siirtymässä samalle alueelle 
Kruunuhakaan. Tähän liittyen myös kansanta
loustieteen laitos muutti huhtikuun alussa Alek
santerinkadulta viihtyisämpiin tiloihin entiselle 

sukupuolitautien klinikalle. Laitoksen uusi 
osoite on Kansantaloustieteen laitos, PL 54 
(Snellmanninkatu 37), 00014 Helsingin yliopis
to. Tupaantuliaisia uusissa tiloissa vietettiin 
kesäkuun alussa. 
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