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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

Conference on Problems of Low-wage Employ
ment 
-järjestäjä: Lo WER; European Low-Wage 
Employment Research Network 
-aika: 31.1.-1.2.1997 
-paikka: Bordeaux, Ranska 
-call for papers: 31.8.1996,2-3 sivua 
-abstraktit paperilla: Wiemer Salverda, Fcaulty 
of Economics, University of Groeningen, fax 
+31503633720, tai PO Box 800, 9700 AV 
Groeningen, The N etherlands 
-abstraktit Email: 
Peter Sloane (p.sloane@abdn.ac.uk), 
Rita Asplund (ra@etlaJi), 
Wiemer Salverda (w.salverda@eco.rug.nl) 
-lisätietoja: Rita Asplund, ETLA, 90-609 900 

Dynamics, Economic Growth and Internatio
naI Trade 
-järjestäjät: Bjarne S. Jensen, Copenhagen Bu
siness School ja Kar-yiu Wong, University of 
Washington, 
-aika: 15.8-17.8.1996 
-paikka: Helsingor, Tanska 
-call for papers: päättynyt 
-lisätietoja: Bjarne S. Jensen, Institute of Eco-
nomics Nansengade 19,5, DK-1366 Copenha
gen K, puh. +45 3815 2583, fax. +45 3815 
2576, Email: bsjensenleco@cbs.dk 

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ 

Turun yliopisto 

Risto Gråsten: Valtion velkaantumisen vaikutus 
rahamarkkinoiden kireyteen Suomessa, pro 
gradu syyslukukaudella 1995 

Timo Metsä-Tokila: Baltian maiden rahauu
distus ja talouskehitys itsenäistymisen jäl
keen, pro gradu syyslukukaudella 1995 

Veijo Tuominen: Telakkateollisuuden kannat
tavuus, pro gradu syyslukukaudella 1995 

Olli Eklund: Maariskien ennakointi ja hallinta 
pankeissa ja vientiyrityksissä, pro gradu ke
vätlukukaudella 1996 

Eero Jaakkola: Valuuttaoption hinnoitteli Gar
manin ja Kohlhagenin mallilla j ahinnoitte
lun systemaattinen virhe, pro gradu kevätlu
kukaudella 1996 

Marko Kukkonen: Rahapolitiikan välitavoit
teet, pro gradu kevätlukukaudella 1996 

Marko Laitinen: Euroopan unionin siirtyminen 
yhteiseen eurovaluuttaan, pro gradu kevätlu
kukaudella 1996 

Juhani Perkinen: Vuoden 1982 velkakriisin 
syyt, kehitys ja hoito latinalaisessa Ameri
kassa, pro gradu kevätlukukaudella 1996 
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Pasi Pulkkinen: Valuuttakurssipolitiikan uskot
tavuus valuuttakurssiregiimissä, pro gradu 
kevätlukukaudella 1996 

Tuomas Siltala: Keskuspankin valuuttainter
ventiot, pro gradu kevätlukukaudella 1996 

Petri Vänttinen: Lyhyen aikavälin mallipohjai
set bruttokansantuoteennusteet, pro gradu 
kevätlukukaudella 1996 

Jaana Avikainen: Capital Asset Pricing -mallin 
robusti estimointi suomalaisilla vuosien 
1929-1930 ja 1987-1990 osakeaineistoilla, 
pro gradu kevätlukukaudella 1996 

Tampereen yliopisto 

Eeva-Maria Antinluoma: Reaaliset suhdanne
mallit, pro gradu 

Ismo Anttila: Korkorakennemallit joukkovelka
kirjan korko riskin arvioinnissa ja hallinnas
sa, pro gradu 

Esa Eloranta: Valuuttakurssi, kurssiriski ja ris
kiltä suojautuminen - case Tamglass Engi
neering Oy, pro gradu 

Tuomo Haanpää: Euroopan talous- ja rahalii
ton kehittyminen lähinnä Suomen näkökul
masta, pro gradu 

Päivi Halttunen-Kallio: Kansainvälisen kaupan 
teorioiden kehitys, erityisesti kaupan alueta
loudelliset vaikutukset, pro gradu 

Satu Hannula: Kuntion likvidien rahavarojen 
sijoittaminen rahoitusmarkkinoilla ja näiden 
varojen tutot, pro gradu 

Kimmo Heinonen: Katsaus kuntien menoja 
koskevaan teorian ja empiiriseen tutkimuk
seen, pro gradu 

Sari Heinonen: Ympäristöverotuksen mahdolli
suudet verojärjestelmän tehostamisessa, pro 
gradu 

Heikki Jpkiniemi: Yrityksen valuuttarahoituk
sen riskit ja suojautuminen, pro gradu 

Jari Järvinen: Toimialatuotot ja makrouutiset: 
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Empiirinen tutkimus makrotaloudellisten uu
tisten vaikutuksista Helsingin Arvopaperi
pörssin HEXC-toimialaindekseihin vuosina 
1987-1994, pro gradu 

Harri Koivu: Kiinteä vastaan joustava valuut
takurssi - onko rahaliitto ratkaisu?, pro gra
du 

Juha Pekka Komulainen: Tietointensiiviset yri
tyksetkö Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkan
maan maakuntien kasvun aikaansaajina -
alueellisen kasvun tarkastelua modernin kas
vuteorian valossa, pro gradu 

Marianne Koski: Tshekinmaan rakennemuutos 
ja Skodan yksityistäminen, pro gradu 

Tuija Laitinen: Yrityksen rahoitusrakenneon
gelma modernien rahoitustorloiden pohjalta, 
pro gradu 

Sari Latomaa: Listautumisosakeannit, pro gra
du 

Monik Luukkonen: Market Analysis and !mp
roved !nformation Flow in the Product Deci
sion Process, pro gradu 

Petri Mäkinen: Asiakkaan pankkikäyttäytymi
nen Suomen Säästöpankin pilkkomisen seu
rauksena. Empiirinen tutkimus Suomen Sääs
töpankin Ruoveden konttorista Suomen Yh
dyspankin Ruoveden konttoriin siirtyneistä 
yrityksistä, pro gradu 

Petri Palonen: Adverse selectionin ja moral ha
zardin haitalliset vaikutukset osakemarkki
noilla, ja keinoja niiden välttämiseksi, pro 
gradu 

Pasi Piiparinen: Venäjä yrityksen toimintaym
päristönä, pro gradu 

Janne Salonen: Jakojärjestelmän ja rahastoi
van eläkejärjestelmän vertailu tehokkuuden 
ja hyvinvoinnin kannalta, pro gradu 

Maria Åkerman: Ylisukupolvinen oikeudenmu
kaisuus ja ajan palautumattomuus. Luonnon 
pääoma neoklassisessa kasvumallissa, pro 
gradu 



Matti Kivekäs: Luotonsäänöstely, pro gradu, 
kauppatieteen kandidaatin tutkinto 

Tuomo Reina: Tärkeimmät verot ja vero asetus 
Suomesssa, pro gradu, kauppatieteen kandi
daatin tutkinto 

Kimmo Moisio: Konkurssien perusteista ja 
konkurssien määrään vaikuttavista tekijöistä, 
pro gradu, yhteiskuntatieteiden kandidaatin 
tutkinto 

Joensuun yliopisto 

Ismo Linnosmaa: Multiproduct Cost Function 
Economies of Scale and Scope and Cost Effi
ciency in Banking, lisensiaatin tutkimus 
syyslukukausi 1995 

Jukka Rautiainen: Pankkikriisin opetukset Suo
men näkökulmasta. vertailua Suomen, Nor
jan ja Yhdysvalotjen aineistolla, pro gradu 
kevätlukukausi 1995 

Jouni Paajanen: Raakapuun soveltuvuudesta 
tavarapörssin kaupan ja tavarafutuurien 
kohteeksi, pro gradu kevätlukukausi 1995 

Kaj Forsström: Valuuttasubstituutio Suomessa, 
pro gradu kevätlukukausi 1995 

Sauli Hämäläinen: Korkojen aikarakenne -
odotuksellinen teoria, pro gradu syysluku
kausi 1995 

Jukka-Pekka Kärkkäinen: Keskitetyn ruokapal
velujärjestelmän ne ttohyödyt kunnissa ja 
kansantaloudessa, pro gradu syyslukukausi 
1995 

Pasi Hartikainen: Etabloituminen EU-Suomen 
pankkimarkkinoille: Dresdner Bankin näkö
kulma, pro gradu syyslukukausi 1995 

Mika Kupiainen: Kustannukset ja skkaalaedut 
korkeakoulutksessa, pro gradu syyslukukausi 
1995 

Tuula Näätänen: Human Capita, Guest-Worker 
Immigration and Endogenous Growth - Teh 
Host-country Perspective, pro gradu syyslu-

Tiedoksi - KAK 2/1996 

kukausi 1995 
Maria Sorsa: Devalvaation vaikutuksia kaup

pataseeseen, pro gradu syyslukukausi 1995 
Jarkko Turunen: The Wage Curve; Theory and 

Evidence from us Panel Data, pro gradu 
syyslukukausi 1995 

Karo Nuortila: Avista- ja termiinikurssien väli
nen yhteys valuuttamarkkinoilla, pro gradu 
syyslukukausi 1995 

Janne Puhakka: Korkeakoulutuksen ja yliopis
ton taloudellisten vaikutusten mittaaminen, 
pro gradu kevätlukukausi 1996 

Petri Toivanen: Suomalaisten osakkeiden 
markkinariskin muutosta selittäviä funda
mentaalisia tekijöitä, pro gradu kevätluku
kausi 1996 

Kirsi Andersin: Funktionaalinen tulonjako ja 
taloudellisen aktiviteetin taso - Työttömyy
den ja inflaation vaikutus kotitalouksien väli- . 
seen tuotannontekijätulojen jakautumiseen 
Suomessa 1977-1993, pro gradu kevätluku
kausi 1996 

Tuukka Salminen: Suomen vaihtotaseeseen 
vaikuttaneet tekijät 1975-1994 ja kansanta
louden ulkomainen velkaantuminen, pro gra
du kevätlukukausi 1996 

Tuija Mustaniemi: Yritysdemografia-analyysin 
käyttö aitojen yrityssyntymien selvittämisessä 
- Sovellus vuonna 1990 aloittaneisiin vähit
täiskaupan ja teollisuuden yrityksiin, pro 
gradu kevätlukukausi 1996 

Anne Kosonen: Arvokeskustelusta päätöksen
tekoon: Tutkimus Joensuun kaupungin arvo
perusteisesta budjetoinnista, pro gradu ke
vätlukukausi 1996 

Kimmo Niiranen: Työmarkkinoiden senioritet
ti-ilmiön merkittävimmät selitysmallit, pro 
gradu kevätlukukausi 1996 
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Helsingin Yliopisto 

Jukka Pirttilä: Environmental and Redistribu
tional objectives in Optimal Taxation and 
Tax Reform Models, lisensiaatin tutkimus ke
vätIukukausi 1996 

Outi Honkatukia: Itämeren suojeluyhteistyö -
peliteoreettinen tarkastelu typpipäästöjen vä
hentämisestä, lisensiaatin tutkimus syysluku
kausi 1995 

Lauri Kajanoja: Spekulatiiviset hyökkäykset, 
sterilointi ja paineet Suomen markan kurssia 
kohtaan 1985-1992, lisensiaatin tutkimus 
syyslukukausi 1995 

Esa Viitamo: Klusteroituminen transaktiokus
tannusteorian näkökulmasta; sovellutus Suo
men paperiteollisuuteen, lisensiaatin tutki
mus syyslukukausi 1995 

Mika Maliranta: Suomen tehdasteollisuuden 
tuttavuuden kansainvälinen taso - Kiinniku
rovan sektorin kehityssuunnat, rakenne ja 
tuottavuuden selitystekijät, lisensiaatin tutki
mus syyslukukausi 1995 

Aila Kyllikki Asikainen: Sähkön kysynnästä, 
tuotannosta ja hinnoittelusta, pro gradu ke
vätIukukausi 1996 

Mikko Karim Ayub: Eläkerahoitus ja talous
kasvu - Taloutta kohtaavien sokkien vaikutus 
kasvuun ja hyvinvointiin osittain rahastoi
vassa eläkejärjestelmässä, pro gradu kevät
lukukausi 1996 

Raine Marko Juhani Hermans: Uusi kasnsain
välisen kaupan teoria ja spatiaalinen näkö
kulma - sovellus Euroopan integraatiosta, 
pro gradu kevätIukukausi 1996 

Tuula Sinikka Ikonen: Euroopan lentoliiken
teen sääntely ja sen purkaminen, pro gradu 
kevätIukukausi 1996 

Evgueniy Koev: Pakkadiskriminaatio teolli
suuden toimihenkilöillä, pro gradu kevätIu
kukausi 1996 
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Mikko Sakari Mankki: Työaika, palkat ja työl
lisyys - teoriaa ja empiirisiä tuloksia, pro 
gradu kevätIukukausi 1996 

Kimmo Juhani Niemi: Kauppapolitiikka ja 
maahantova monopoli, pro gradu kevätIuku
kausi 1996 

Mari Helena Niva: ilmaston lämpeneminen
optimaalisen päätöstason ongelma ja kan
sainvälinen ilmastosopimus, pro gradu kevät
lukukausi 1996 

Ollikainen Tarja Anneli: Sanomalehtiteollisuu
den ominaispiirteitä: Suomalaisen sanoma
lehdistön taloudellinen kehitys 1985-1994, 
pro gradu kevätIukukausi 1996 

Elina Tellervo Sommervuori: Aktiivisten työ
voimap9liittisten toimenpiteiden vaikutus 
työttömyyteen kahdeksassa OECD-maassa, 
pro gradu kevätIukukausi 1996 

Ilja Sergei Summala: Suorien sijoitusten verot
taminen, pro gradu kevätIukukausi 1996 

Saku Petteri Aura: Lorenz-käyrät, hyvinvointi
teoriat ja tilastollinen päättely, pro gradu ke
vätIukukausi 1996 

Juha Onni-Pekka Honkkila: Valuuttakomitea
järjestelmän vaikutus talouden vakauttami
se en ja talouspolitiikan luotettavuuden li
sääntymiseen - erityistapauksen Baltian 
maat, pro gradu kevätIukukausi 1996 

Emmanuel Jones-Nettey: Commodity Price 
Stabilization: Theory and Empirical Eviden
ce, pro gradu kevätIukukausi 1996 

Simo Pekka Sakari Kaleva: Osakeindeksiin pe
rustuvat termiinisopimuskaupat: arbitraasin 
hyväkiskättö, pro gradu kevätlukukausi 1996 

Antti Katajisto: Päomaoptimaalinen allokaatio 
epävarmuuden vallitessa, pro gradu kevätIu
kukausi 1996 

Antti Sakari Kela: Yllätysten rooli taloudessa -
sovellus valuuttakursseille, pro gradu kevät
lukukausi 1996 

Ilkka Juhani Koivunen: Etsintäkustannusten 



vaikutus elintarvikkeiden hintoihin - tutki
mus Kauniaisissa ja Itäkeskuksessa, pro gra
du kevätlukukausi 1996 

Lien Nguyen: Tulli, ulkomainen pääoma ja ta
loudellinen hyvinvointi, pro gradu kevätluku
kausi 1996 

Markku Olavi Räty: Omistusasumisen verotu
ki: kohtaanto, tehokkuus ja oikeudenmukai
suus, pro gradu kevätlukukausi 1996 

Katja Henrietta Salovaara: Tupakan kysyntä ja 
verottaminen, pro gradu kevätlukukausi 1996 
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Venla Helena Sipilä: Rahan määrä ja valuutta
kurssi siirtymätaloudessa, pro gradu kevätlu
kukausi 1996 

Vessa Tapani Vitikainen: Sisäpiirikauppiaiden 
vaikutus yrityksen investointeihin ja yrityksen 
arvoon, pro gradu kevätlukukausi 1996 

Kimmo Marko Kalevi Seppälä: Kansantalous
tieteenlaitoksen ajankäyttö ja toiminnot 

Julkaistuja keskustelualoitteita taas nume
rossa 3/1996. 
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