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Lyhyesti

NIMITYKSIÄ
Carlo Eräkallio on siirtynyt pankkiiriliike Protoksesta Handelsbankeniin. Esko Torsti on

siirtynyt Etlasta hänen tilalleen pankkiiriliike
Protokseen tutkimuspäälliköksi.

HELSINGIN YLIOPISTON KANSANTALOUSTIETEEN
LAITOKSELLA TOIMII TUTKIMUKSEN HUIPPUYKSIKKÖ
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella toimiva Erkki Koskelan ja Seppo Honkapohjan johtama talouden rakenteiden ja kasvun
tutkimusyksikkö on nimitetty opetuksen ja
tutkimuksen huippuyksiköksi. Valinnan on
tehnyt jo viime helmikuussa Suomen Akatemia,
joka valitsi yhteensä 12 tutkimusyksikköä eri
yliopistoista huippuyksiköiksi. Valinnassa painotettiin tutkimusyksikön tieteellisiä ansioita ja
tu1evaisuudennäkymiä sekä tutkimusyksikön
merkitystä tutkijakoulutukselle ja tutkimusympäristölle. Helsingin yliopistolle osui neljä ja puoli

nimitystä, joista kansantaloustieteen laitos sai siis
yhden.
Nimitys merkitsee laitokselle paitsi kunniaa ja
mainetta myöskin selvää rahaa. Normaalin
budjetin päälle laitos saa kolmen vuoden ajan
Akatemialta 600 000 mk/vuosi. Koskela ja
Honkapohja ovat saamassa myös lisärahoitusta
Akatemialta sekä Yrjö Jahnssonin säätiöltä useita
satoja tuhansia vuodessa. Rahat käytetään mm.
uusien projektien käynnistämiseen ja tutkijoitten
palkkaamiseen.

KUULUMISIA KAVA:STA
Kansantalouden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma uudistuu. Uudistus liittyy Suomen
Akatemian ja opetusministeriön viime keväällä
käynnistettyyn yleiseen ns. graduate schoolhankkeeseen Suomen eri tieteenaloilla. Jatkossa

Suomen Akatemia rahoittaa vuodessa 14 jatkokoulutuspaikkaa kansantaloustieteen alalla. Dr.
Rune Stenbacka on KAVA:n määräaikainen
johtaja.

OIKAISU
Edellisessä numerossa KAK 3/1994 esitettiin
virheellistä tietoa Finnish Economic Papersin
toimituskunnan muutoksista. Päinvastoin kuin
jutussa väitettiin, Pertti Haaparanta ei ole

lähdössä toimituksesta, vaan jatkaa FEP:ssa.
Mika Widgren ei siis siirry toimitukseen Haaparannan tilalle. KAK:n toimitus esittää pahoittelunsa virheellisen tiedon vuoksi.
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TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIAN
JATKOKOULUTUSOHJELMA
Viime keväänä yliopistojen laitoksilla ahkeroitiin
kasaan jatkokoulutusohjelmia opetusministeriön
ja Suomen Akatemian laatiman varsin kireän
aikataulun mukaan. T alous- ja sosiaalihistoria
onnistui yhteistyössä eri yliopistojen historialaitosten kanssa laatimaan vakuuttavan ohjelman, ja
niinpä aineelle myönnettiin rahoitus valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan.
Rahoitusta myönnettiin yhteensä kuudelle
jatko-opiskelijalle neljän vuoden ajaksi. Ohjelma
käynnistyy vuoden 1995 alusta. Paikat jaetaan

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian
laitoksen, Turun yliopiston historian laitoksen,
Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen
sekä Jyväskylän yliopiston historian laitoksen
kesken. Aikakauskirjan ilmestyessä paikat on jo
jaettu. Koulutusohjelmaan tulee kuitenkin liittymään kuuden onnekkaan j atko-opiskelij an rahoituksen lisäksi seminaarej aja viikon kestäviä
jatkokoulutuskursseja, joihin saavat osallistua
muutkin kuin koulutusohjelmaan valitut kuusi
j atko-opiskelij aa.

KUTSU EKONOMISTIEN KESKUSTELULISTALLE
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on järjestetty ekonomistien sähköinen
keskustelulista. Listan tarkoituksena on tarjota
sähköpostin avulla keskusteluyhteys ekonomisteille ja kansantaloustiedettä opiskeleville kautta
Suomen. Keskusteluaiheina ovat suomalainen
talous, taloustiede, -tutkimus ja -politiikka. Lista
toimii seuraavasti: kitjoittauduttuasi listalle sinulla
on mahdollisuus lähettää sen jäsenille kysymyksiä,
keskustelualoitteita, kirjallisuusviitteitä jne. Listan
osoitteeseen lähetetyt viestisi ohjataan automaattisesti kaikille kitjoittautuneille, jotka voivat vastata
listan kautta viestiisi. Listalta tuleviin viesteihin
voit toki vastata yksityisesti suoraan lähettäj ällekino
Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen:

MAISER@VALT.HELSINKLFI
Viestin otsikko:
Viestin sisältö: SUBSCRIBE ECON-FIN
Tämän tehtyäsi saat vastauksen, jossa on
ohjeita listan käytöstä, mm. osoite, johon listalle
tarkoitetut viestit lähetetään. Ylläoleva sähköpostiosoite on vain kitjoittautumista varten; kirjoittautumisviestejä ei ohjata listan jäsenille. Listan
jäsenluettelo on vain listan ylläpitäjän saatavilla.
LiSätietoja saat listan ylläpitäjältä seuraavasta
osoitteesta:
Lauri. Saarinen@Helsinki.Fi
Kansantaloustieteen laitos
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Telefax: 90-191 8877

KESKUSTELUA HYVINVOINNISTA
SOSIAALIPOLIITTISESSA YHDISTYKSESSÄ
Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti 22.11. 1994
syys seminaarin runsaasti keskustelua herättäneestä
aiheesta "Syökö sosiaaliturva työhalut?" Aiheesta
keskustelivat Jussi Simpuran johdolla Olli Kangas, Markus Jäntti, Jukka Palokangas ja Matti
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Viren. Ajoittain kiihkeänä vellonut keskustelu
osoitti ainakin sen, että kysymys hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ja rahoituksesta on vaikea, eikä
eri yhteiskuntatieteitä edustavat tutkijoiden ole
aina helppo ymmärtää toistensa lähtökohtia.

