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Lyhyesti 

NIMITYKSIÄ 

Aikakauskirjan tietoon ovat tulleet seuraavat 
muutokset ja nimitykset. Yalen professori 
Bengt Holmstöm on nimitetty professoriksi 
MIT:iin. Tor Eriksson Åbo Akademista on 
valittu Århusin yliopistoon professoriksi. 
Apulaisprofessori Vesa Kanniainen nimitettä
neen Helsingin yliopiston kansantaloustieteen 
professoriksi aiemmin Jouko Paunion hoita
maan makrotaloustieteen professorin virkaan. 
Heikki Loikkanen siirtyy VATT:sta Tampereel
le, jonne hänet on kutsuttu hoitamaan kunnallis
talouden professuuria. Vanhempi finanssisihtee
ri Riitta Hjerppe VM:stä valittaneenjyväskylän 
yliopiston taloushistorian professoriksi. Hjerppe 
on ensimmäinen nainen taloushistorian profes
sorina. Jyväskylän taloushistorian professuuri 
on uusi oppituoli, joka on tehty muuttamalla 
entinen Suomen historian professuuri taloushis
torian professuuksi. V ATT:n ylijohtaja ja Kan-

santaloudellisen yhdistyksen esnrues Reino 
Hjerppe on valittu WIDER-instituutin Principal 
academic officerin virkaan syyskuun alusta 
lukien. Tehtäviin kuuluun mm. toimiminen 
WIDERin apulaisjohtajana. 

Laura Vajanne SYP:sta on siirtynyt Suomen 
Pankin rahapolitiikan osastolle. Tuomas Saaren
heimo on siirtynyt SP:n kansantalouden osastol
le. Sinikka Salo on nimitetty toimistopäälliköksi 
SP:n rahapolitiikan osastolle. Ari Aaltonen on 
puolestaan siirtynyt SP:sta Postipankkiin ekon
mistiyksikön vetäjäksi ja JoukoVilmunen Brys
seliin EU-komissioon kansalliseksi asiantunti
jaksi. Suomen Pankin puolitoista vuotta kestä
nyt Young Professionals-ohjelma on päättynyt. 
Pankissa harkitaan uuden ohjelman käynnistämistä. 

JYVÄSKYLÄN KESÄSEMINAARI 11. KERRAN 

Jyväskylän yliopisto järjesti kesäkuun puolivä
lissä perinteeksi muodostuneen kesäseminaarin
sao Iältään toiselle kymmenelle ehtineessä se
minaarissa oli havaittavissa tietynlaista kesä
väsymystä, vaikka helteet eivät vielä olleet 
alkaneetkaan. 

Plenum-esitelmä piti tänä vuonna Pekka 
Sauramo (PT) otsikolla "Suomen laman syyt: 
ulkoiset vai sisäiset". Muut sessiot liikkuivat 
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ajankohtaisissa teemoissa: sukupolvien välisessä 
tulonjaossa, integraatiossa ja julkisessa taloudes
sa. Esitelmiä kertyi kaikkiaan 25. Toisen se
minaaripäivän iltapäivää hallitsivat Veli Karhun, 
Ari Karppisen ja Jussi Saikkosen EU-jäsenyy
den ja ETA-sopimuksen taloudellisia vaikutuk
sia arvioineen selvityksen esittely, jolle oli 
varattu aikaa plenumiakin enemmän. 
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ JÄRJESTI 
40-VUOTISJUHLASYMPOSIUMIN SANNÄSISSA 

Yrjö Jahnssonin Säätiö juhlisti 40-vuotista 
olemassaoloaan juhlasymposiumilla, joka järjes
tettiin Sannäsissa 22.-23.-8. Symposiumin 
teemana oli 1990-luvun alun laman opetukset. 
Paikalle oli kutsuttu runsaat 50 kuulijaa. 

Symposiumin esiintyjäkaarti oli kohtalaisen 
nimekäs. Viidestä esitelmästä kolme oli ulko
maisia. Edmond Malivaud (Bordeaux'n yliopis
to) aiheena oli talouskasvu ja työllisyys Euroo
passa. Nourile Roubinin (Y ALE) tarkasteli 
OECD-maiden julkista velkaantumista, julkisia 
alijäämiä ja niiden hallittavuutta. Pääministeri 
Bildtin erityisavustaja Lars Jonung (Tukholman 
kauppakorkeakoulu) ja vuosi sitten Suomen 

Pankille Suomen laman syövereitä selvittänyt 
Hans Tson Söderström (SNS) käsittelivät velka
deflaatioita Ruotsissa ja Suomessa. 

Kotimaisia esitelmiä oli ohjelman mukaan 
kaksi. Helsingin yliopiston professorit Seppo 
Honkapohja, Erkki Koskela ja Jouko Paunio 
aiheena oli tarkastella laman syvyyttä, pysyvyyt
tä ja mahdollisia politiikkaratkaisuja. Jaakko 
Kiander (PT) ja Pentti Vartia (ETLA) vertailivat 
1 930-luvun lamaa 1990-luvun alun tilanteeseen. 
Yksityiskohtainen kuvaus symposiumista jul
kaistaan KAK:n numerossa 4/1994. 

INTEGRAATIO PUHUTTI VISBYSSÄ 

Nordiska ekonomiska forskningsrådet järjesti 
13. taloudellis-poliittisen seminaarinsa Visbyllä 
kesäkuussa. Teemana oli pohjoismaiden integ
roituminen Eurooppaan. 

Seminaari koostui kuudesta esitelmästä ja 
keskustelusta. Esitelmäpuolella Suomesta ja 
Tanskasta oli kaksi esitelmää, Ruotsista ja 
NOljasta yksi. Suomen osuudesta vastasivat Kari 
Alho (ETLA), joka käsitteli pohjoismaiden 
korkeiden hintatasojen syitä sekä Markku Koti
lainen (ETLA) , joka tarkasteli talouden shokkeja 
erilaisissa valuuttakurssij ärjestelmissä. Tanskan 
panoksesta vastasivat Peter Birch SfjJrensen 
(Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu), joka 

käsitteli verotuksen harmonisointia ja Peder 
Pedersen (Aarhusin yliopisto) aiheenaan työvoi
man liikkuvuus pohjoismaissa sekä EU:n ja 
pohjoismaiden välillä. 

Kansainvälisesti nimekkäimmät esiintyjät 
Jan Haaland (Bergenin kauppakorkeakoulu) ja 
Victor Norman (Kristiansandin yliopisto) esitte
livät näkemyksiään pohjoismaiden sopeutumis
tarpeesta ja -kyvystä integraation edetessä. 
Ruotsalaisesta esitelmästä vastasi Johan Tor
stensson (Lundin yliopisto) aiheenaan pohjois
maiden kauppa ja Euroopan integraatio. 

MUUTOKSIA TOIMITUKSESSA JA YHDISTYKSESSÄ 

Finnish Economic Papersin uudeksi toimittajaksi 
Pertti Haaparannan tilalle on valittu Mika Wid
gren Yrjö Jahnssonin säätiöstä, p. 649 636. 
Kansantaloudellisen yhdistyksen sihteeriksi on 

valittu Jaana Kurjenojan tilalle Maarit Säynevir
ta ETLA:sta, p. 609900. KAK 2:1994 nume
rossa toimitussihteeri Vappu Ikosen faxnumero 
oli väärä. Oikea faxnumero on 183 2560. 
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VIERAILUJA 

Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen 
laitoksella vierailee syyslukukauden 1994 ajan 
sapattivuotensa merkeissä Ph.D. Hassan Bougri
ne, Associate Professor, Laurentian University, 
Kanada. Korkeakoulu on myöntänyt hänelle 
Niilo Ikola-tutkija-arvon. Vapaavuotensa al
kuosan professori Bougrine on viettänyt Meksi-

kossa. Turun kauppakorkeakoulussa hän antaa 
tutkimustyönsä ohella myös opetusta yhden 
kurssin verran. Professori Bougrinen erikoisalo
ja ovat aluetalous, kansainvälinen talous ja 
taloudellinen kehitys. 

SUOMEN EUROOPP A-TUTKIMUKSEN SEURA PERUSTETTU 

Suomalaiset yhteiskuntatieteen alan tutkijat ovat 
perustaneet Suomen Eurooppa-tutkimuksen 
seuran. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tutki
musta ja opetusta Euroopan unioniin tai euroop
palaisten valtioiden muuhun yhteistoimintaan 
liittyvissä taloudellisissa, poliittisissa, oikeudelli
sissaja sosiaalisissa kysymyksissä. Seura toimii 
myös alan kansainvälisen yhteistyön järjestäjä
nä. 

Seura tulee järjestämään seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia. Lisäksi se harjoittaa 
julkaisutoimintaa, koordinoi sekä tukee alan 
tutkimustoimintaan ja tiedonvälitystä. Yhdistyk-
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sen jäseniksi voivat liittyä kaikki alan tutkijat tai 
tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. 

Seuran perustavassa kokouksessa ajatuksen 
vastaanotto oli innostunut. Seuran puheenjohta
jaksi valittiin Olli Mäenpää KA TTIsta. Muiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin Esko Antola 
(Eurooppa-instituutti), Seppo Honkapohja 
(HY), Pekka Kosonen (HY), Seija Parviainen 
(V A TT), Kirsti Rissanen (KA TTI) , Liisa Ranta
laiho (Ta Y), Holger Rotkirch (UM) ja Mika 
Widgren (Yrjö Jahnssonin Säätiö), jolta saa 
myös lisätietoja toiminnasta. 




