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Lyhyesti 

TOIMITUSNEUVOSTO KOKOONTUI JA VAIHTUI 

Aikakauskirjan toimitusneuvosto kokoontui jo
kavuotiseen tapaansa kesäkuun alkupuolella 
pohtimaan KAK:iin liittyviä asioita. Suomen 
Pankki isännöi tilaisuutta ystävällisesti kerhol
laan, mistä Toimitus lausuu kiitoksensa. 

Toimitusneuvostossa keskusteltiin Aika
kauskirjan menneestä vuodesta ja lähiajan nä
kymistä. Kehittämistä koskevia ehdotuksia ja 
ajauksia oli runsaasti, joista keskustellaan edel
leen Yhdistyksen johtokunnassa. 

Muun keskustelun ohella asialistalla oli 
myös toimitusneuvoston kokoonpanon vaihtu
minen. Erovuorossa olivat professorit Paavo 
Okko ja Matti Viren, johtaja Jussi Mustonen 
(nykyisin TT:stä) sekä Antti Suvanto Suomen 

NIMITYKSIÄ 

Aikakauskirjan tietoon ovat tulleet seuraavat 
nimitykset tai siirrot. 

VTT Tuomas Sukselainen on tullut IMF:stä 
valtiovarainministeriön kansantalousosaston ta
louspolitiikan yksikön päälliköksi. 

KTT Olli Tahvonen on nimitetty METLAan 
professoriksi. 

Merita-rahastojen toimitusjohtaja Jussi Mus
tonen siirtyi teollisuuden ja työnantajine palve
lukseen talouspolitiikan osaston johtajaksi, Ar
to Ojalan lähdettyä liikemaailman palveluk
seen. 

Pankista. 
Heidän tilalleen toimitusneuvostoon oli kut

suttu Juha Ahtola Merita-pankista, Anne Bru
nila Suomen Pankista, Kalle Heiskanen Yleis
radiosta sekä Jouko Ylä-Liedenpohja Tampe
reen yliopistosta. 

Vanhoista jäsenistä työtä toimitusneuvos
tossa jatkavat Seija Ilmakunnas Palkansaajien 
tutkimuslaitoksesta, Seija Parviainen 
VATT:sta, Jorma Pöysä Kauppalehdestä sekä 
Kristiina Ritvos Helsingin Sanomista. 

Toimitus kiittää erovuorossa olleita toimi
tusneuvoston jäseniä heidän panoksestaan ja 
toivottaa samalla uudet jäsenet tervetulleiksi 
Aikakauskirjan taustavoimiin. 

Tohtori Paavo Väyrynen on nimitetty Lapin 
yliopistoon dosentiksi vastuualueenaan kan
sainvälinen politiikka. Helsingin yliopiston 
professori, VTT Vesa Kanniainen on pyytänyt 
eroa saman yliopiston dosentuurista vastalau
seena edellä mainitulle nimitykselle. Perustelu
na hän mainitsi mm. "yliopiston ulkopuolisen 
ja akateemista elämää tuntemattoman henki
lön" nimittämisen virkaan. 

247 



Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92.vsk. - 2/1996 

TUTKIMUSLAITOKSET TÄYTTÄVÄT VUOSIA 

Suomalaiset tutkimuslaitokset juhlivat tänä 
vuonna. Vanhimpana juhlii Taloustieteellinen 
Seura 17.9. 1996, jolloin sen perustamisesta on 
kulunut 60 vuotta. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA, saa
vuttaa kunnioitettavan 50 vuoden iän 1.8.1996. 
ETLA juhlistaa taivaltaan monin seminaarein 
vuoden aikana, mutta pääjuhlaa vietetään 
22.8.1996 Helsingin yliopistolla. Kutsunkin pi
täisi jo olla kolahtanut luukusta. 
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Palkansaajien tutkimuslaitos (ent. Työväen 
taloudellinen tutkimuslaitos) viettää 25-vuotis
juhlaa 30.8. Juhlat aloitetaan seminaarin mer
keissä Helsingin työväentalolla, Hakaniemessä. 

Pidetyistä seminaareista ja juhlista raportoi
daan asianmukaisella tavalla myöhemmin syk
syllä Aikakauskirjan tulevissa numeroissa. 




