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Lyhyesti 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 
111-VUOTISJUHLA OLI ONNISTUNUT 

Kansantaloudellinen yhdistys juhli lll-vuotis
ta toimintaansa työn ja huvin merkeissä. Ilta
päiväseminaari työmarkkinoista - mitä tutki
mukseen perustuen voidaan sanoa työmarkki -
noiden toiminnasta (esitelmät on julkaistu Ai
kakauskirjan tässä numerossa) - keräsi Säätyta
lon salin täyteen kuulijoita ja keskutelu oli var
sin vilkasta. 

Päätteeksi juhlittiin niinikään Säätytalolla. 
Yhdistyksen esimies Sinikka Salo korosti ter
vehdyssanoissaan Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen perinteiden velvoittavan ekonomisti
kuntaa tuomaan koko ammattitaitonsa suoma
laisen yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden 

NIMITYKSIÄ 

Aikakauskirjan toimituksen tietoon ovat tulleet 
seuraavat muutokset ja nimitykset. 

Sixten Korkmanin seuraajaksi ylijohtajaksi 
siirtynyt Johnny Åkerholm nimitettiin alivaltio
sihteeriksi valtiovarainministeriöön. Ylijohta
jan virka on avoin! Åkerholmin paikalle Suo
men Pankkiin Kansantalousosaston osastopääl
liköksi palasi Brysselistä Antti Suvanto. Su
vannon paikalle Bryseliin siirtyy Paula Launi
ainen Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosas
tolta. Jarmo Kontulainen on nimitetty entiseen 
vakinaiseen virkaan Suomen Pankin rahapoli
tiikan osaston toimistopäälliköksi. 

Juha Tarkka perii Suomen Pankin tutkimus
osaston osastopäällikön paikalta professoriksi 
Turun Kauppakorkeakouluun siirtyvän Pekka 
Ilmakunnaksen viran. 

voittamiseksi - tällä hetkellä se on keinojen et
siminen työttömyyden korjaamiseksi. Liittä
mällä seminaariin juhlatilaisuuden Yhdistyksen 
johtokunta halusi kohottaa ekonomistikunnan 
yhteishenkeä tämän haasteen vastaanottamisek
si ja analyysiin perustuvan keskustelun lisää
miseksi. Pääministeri Paavo Lipposelle tulleen 
esteen vuoksi juhlapuheen piti ministeri Arja 
Alho. Säätytalolla oli kaikkiaan mukava tunnel
ma. Ruoka oli hyvää, samoi juomat. Kolme 
naisen lauluryhmä High Heels oli verraton ja 
nostatti tunnelmaa. jatkoaikaa juhlimiseen 
anottiin ja saatiin aina lähes puoleenyöhön asti. 

Korkeakoulumaailmassakin tapahtuu. Tur
kuun siirtyneen Paavo .akon virkaa Vaasassa 
hoitaa Sakari Uimonen. Anni Huhtala hoitaa 
vuodeksi UCLAassa vaihto-oppilas vuotta viet
tävän professori Mikko Puhakan virkaa Lapin 
Yliopistossa Rovaniemellä. Tohtori Juha Ket
tunen siirtyy ETLAsta Jyväskylän yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen tutkimusjohtajak
si vuodeksi 1996. 

Vastikään väitellyt Hannu Piekkola siirtyy 
Helsingin Yliopistosta Palkansaajien tutkimus
laitokseen tutkijaksi. Markku Pulli on siirtynyt 
ETLAan tutkijaksi. Aikakauskirjan toimitus
sihteeri Ari Mäkinen siirtyy ETLAn ennuste
ryhmästä ekonomistiksi Handelsbankeniin 
(huom! muuttuneet yhteystiedot). 
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