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Lyhyesti

CEPR – EUROOPPALAINEN TUTKIJAVERKOSTO
Centre for Economic Policy Research CEPR on
vuonna 1983 perustettu taloustieteilijöiden tut-
kijaverkosto Euroopassa. Verkoston perustami-
sen tavoitteena oli alunperin lisätä akateemista
kanssakäymistä ja keskustelua Euroopassa sekä
edistää tutkimustulosten leviämistä myös aka-
teemisten piirien ulkopuolelle, muun muassa
politiikan tekijöiden ulottuville.
Verkoston piirissä tehtyä tutkimusta onkin

alunpitäen leimannut vahva politiikkaorientoitu-
neisuus. CEPR on myös saavuttanut vahvan ase-
man eurooppalaisten politiikantekijöiden mielis-
sä, mistä hyvänä osoituksena on joustavan integ-
raation käsitteen nousu julkiseen keskusteluun
tai niin sanottu EMU-loppupeli ennen kuin kan-
sallisten valuuttojen välisistä lopullisista vaihto-
kertoimista päätettiin (ks. Begg, Giavazzi, von
Hagen ja Wyplosz: Getting the End-Game
Right, Monitoring European Integration 7).
CEPR:illa on yli 500 tutkijajäsentä. Jäsenek-

si kutsutaan joko Research Affiliate -tasolle,
joka koostuu nuoremmista tutkijoista tai Rese-
arch Fellow -tasolle, joka koostuu jo vahvan
karriäärin omaavista tutkijoista. Verkoston hal-
linto sijaitsee Lontoossa, mutta muuten jäseniä
on 25 maasta. Suomesta CEPR:in jäseniä ovat
Seppo Honkapohja, Anne Mikkola ja Mika
Widgrén.
CEPR:in tutkimus on jaettu seitsemään tut-

kimusohjelmaan, jotka ovat

• Financial Economics
• Industrial Organization

• International Macroeconomics
• International Trade
• Labour Economics
• Public Policy
• Transition Economics.

Tutkimusaiheissa heijastuu vahva Eurooppa-
painotus, mutta myös globalisaatioaiheet ovat
mukana merkittävällä panoksella.
Käytännössä CEPR toimii kokoamalla tutki-

musprojekteja, hallinnoimalla näitä ja avusta-
malla niiden rahoituksessa. CEPR järjestää
myös tutkimustulosten levityksen sekä yksityi-
selle ja julkiselle sektorille sekä akateemisiin
piireihin järjestämällä konferensseja ja julkaise-
malla. Verkoston julkaisuja ovat keskustelu-
aloitteet, erilliset tutkimusraportit, konferenssi-
volyymit sekä niin sanotut politiikkaraportit.
CEPR julkaisee vuosittain runsaat 250 kes-

kustelualoitetta. Ne on jaettu tutkimusohjelmien
mukaan, mutta tästä huolimatta ne muodostavat
yhtenäisen sarjan. Tämän vuoden alusta alkaen
keskustelualoitteet ovat olleet saatavissa myös
elektronisena tilauksena.
Erillisiin tutkimusraportteihin voidaan lukea

Eurooppa-aiheiset sarjat Monitoring European
Integration (MEI), Monitoring European Dere-
gulation (MED) sekä Monitoring the European
Central Bank (MECB), jotka kaikki käsittelevät
jotakin ajankohtaista Euroopan integraatioon,
deregulaatioon tai EKP:in liittyvää kysymystä.
MEI-sarjan viimeisin, järjestyksessä yhdeksäs,
julkaisu käsittelee pankkitoimintaa Euroopassa.
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MED-sarjassa viimeisin julkaisu käsittelee Eu-
roopan sähkömarkkinoita ja MECB-sarjan vas-
ta ilmestynyt tuorein julkaisu on nimeltään
»One Money, Many Countries».
Puhtaasti Eurooppaan ja erityisesti EU:in

keskittyvien julkaisujen lisäksi CEPR julkaisee
raportteja muun muassa transitiotalouksista.
Konferenssijulkaisujen sisältö koostuu esitetty-
jen esitelmien perusteella. Teemat ovat niissä
usein pelkkää Eurooppa-teemaa yleisempiä,
mutta saattavat liittyä esimerkiksi EU-kysy-
myksiin joko välittömästi tai välillisesti.
CEPR julkaisee myös Economic Policy -ai-

kakauskirjaa yhdessä Münchenin yliopistossa
toimivan Centre for Economic Studies’in (CES)
ja Pariisissa toimivan Département et Labora-
toire d’Economie Théorique et Appliquéen
(DELTA) kanssa. Economic Policy -lehden toi-
mittajat pyytävät siinä mahdollisesti julkaista-
vat jutut ajankohtaisista, usein laajaa mielen-
kiintoa nauttivista teemoista. Jutut esitetään
kahdesti vuodessa järjestettävässä konferenssis-
sa (Economic Policy Panel), jossa kutakin jut-
tua kommentoi vaihtuva paneeli. Kaikki jutut
referoidaan ennen paneelia ja suuri osa panee-
liin asti pääsevistä jutuista lopulta julkaistaan.
Henkilöjäsenten lisäksi CEPR:illa on niin sa-

nottuja institutionaalisia jäseniä sekä yhteistyö-
kumppaneita. Edelliset rahoittavat verkoston
toimintaa kiinteällä vuosimaksulla ja saavat
vastineeksi kaikki julkaisut sekä osallistumisoi-
keuden useisiin tilaisuuksiin, joita CEPR järjes-
tää tai hallinnoi. Suomen Pankki on CEPR:in
institutionaalinen jäsen kaikkien EU-maiden
keskuspankkien tavoin. Economic Policy Panel
järjestetään kulloinkin EU-puheenjohtajamaas-
sa. Suomen Pankki isännöi syksyn 1999 ko-

kouksen Helsingissä. Suomen Pankki on jär-
jestänyt myös muita yhteistyökonferensseja
CEPR:in kanssa.
Suomesta CEPR-yhteistyötä ovat Suomen

Pankin lisäksi tehneet Yrjö Jahnssonin Säätiö ja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).
Jahnssonin säätiö on järjestänyt CEPR:in kans-
sa neljä yhteiskonferenssia. Vuonna 1993 poh-
dittiin Sannäsissa EU:n laajenemisen vaikutuk-
sia. Konferenssin esitelmät koottiin kirjaksi
(Baldwin, Haaparanta ja Kiander (toim.): Ex-
panding Membership in the European Union,
CEPR/Cambridge University Press). Vuonna
1995 oli vuorossa 1996-konferenssi ja EU sen
jälkeen Brysselissä järjestetyssä minikonferens-
sissa. Kolmantena organisoijana oli tällöin
Brysselissä toimiva ECARE.
Vuonna 1998 säätiö järjesti Bonnin yliopis-

tossa toimivan Eurooppa-tutkimuksen keskuk-
sen (ZEIn) ja CEPR:in kanssa Euroopan regio-
nalismia vuoden 2000 jälkeen käsittelevän kon-
ferenssin. Esitelmistä on toimitteilla konferens-
sivolyymi. Myös VATT:in ja CEPR:in avaus
yhteisten konferenssien järjestämisessä liittyi
EU:n tulevaisuuteen. Itälaajenemista käsitellyt
kokous pidettiin viime syksynä Brysselissä.
CEPR:in tutkimuksesta ja tapahtumista voi

lukea kolmesti vuodessa julkaistavasta Bulleti-
nista. Lisäksi CEPR julkaisee tuoreimpiin tut-
kimuksiin perustuvaa tiivistä tiedotuslehtistä
kuudesti vuodessa. Erityisesti viime vuoden ai-
kana CEPR on paljolti siirtynyt entistä tehok-
kaammin internetin käyttöön ja käytännössä
kaikki tiedotusmateriaali on saatavissa nopeam-
min sieltä. CEPRin kotisivun osoite on http://
www.cepr.org.
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EVAN JA ETLANYHTEISTYÖ TIIVISTYI
Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) luotiin
suomalaisen elinkeinoelämän eri alojen yhtei-
seksi organisaatioksi vuonna 1974. Sen keskei-
senä tavoitteena on herättää keskustelua suoma-
laiselle yhteiskunnalle tärkeistä kehityssuunnis-
ta julkaisemalla selvityksiä ja asennetutkimuk-
sia sekä järjestämällä konferensseja. Myös mo-
nissa muissa maissa on EVAn kaltaisia, ns.
»think tank» -organisaatioita.
EVAn toimintaa on vastikään uudistettu. Mi-

nisteri Jaakko Iloniemen jäätyä vuodenvaihtees-
sa eläkkeelle EVAn toimitusjohtajan paikalta
hänen seuraajakseen on nimitetty Elinkeinoelä-
män Tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pentti
Vartia. Tehtävä on sivutoiminen, ja Vartia jat-
kaa myös ETLAn johdossa. EVAn valtuuskun-
nan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu vuori-
neuvos Georg Ehrnrooth.

EVAn käytännön työstä vastaa toimitusjoh-
tajan vetämä toimisto, jonka henkilövahvuus on
tällä hetkellä neljä työntekijää. Kaksi kertaa
vuodessa kokoontuvaan EVAn valtuuskuntaan
kuuluu kaksikymmentäyksi eturivin yritysjohta-
jaa. He edustavat EVAn jäsenjärjestöjä, jotka
ovat: Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliit-
to, Palvelutyönantajat, Pellervo-Seura, Suomen
Pankkiyhdistys, Suomen Vakuutusyhtiöiden
Keskusliitto sekä Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliitto.
EVAn toimiston uudet tilat sijaitsevat ET-

LAn yhteydessä (os. Yrjönkatu 13, 00120 Hel-
sinki). EVAn puhelin- ja fax-numerot sekä säh-
köpostiosoitteet säilyvät ennallaan, samoin ko-
tisivu www.eva.fi. Uusien tilajärjestelyjen ta-
voitteena on hakea säästöjä tukitoimintoja yh-
distämällä. Myös toiminnan sisältöpuolella ta-
voitellaan synergiaetuja.

TERVEISIÄ KANSANTALOUSTIETEEN PÄIVILTÄ
Tampereella 14.–15. helmikuuta pidetyt XXII
Kansantaloustieteen päivät kokosivat osallistu-
jia ennätysmäärän, 152 kansantaloustieteilijää.
Esitelmiä oli yhteensä 56 ja niiden tasokin oli
tavallista korkeampi. Tosin lehdistön uutiskyn-
nyksen ylitti vain Pekka Tiaisen esitelmä 1990-
luvun työttömyyden kustannuksista. Päivien
teemana oli toimialan taloustiede, mutta eri ses-
sioissa pidetyt esitelmät edustivat laajaa kirjoa
suomalaista taloustieteen tutkimusta.

Plenium-sessiot olivat tällä kertaa normaalia
kauempana taloustieteellisen tutkimuksen valta-
virrasta. Ensimmäisen päivän pleniumissa Mika
Setälä Nokian internet-yksiköstä esitteli Nokian
toimintaa ja Nokian rahoitusjohtaja Timo Kor-
venpää kertoi yrityksen sijoitustoiminnasta.
Toinen pääsessio, jossa professori Johannes
Mouritsen Kööpenhaminasta puhui yrityksen
älypääomasta, sai harvalukuisen yleisön jo hau-
kottelemaan.



157

Lyhyesti – KAK 1/2000

TALOUSTUTKIJOIDEN XVII KESÄSEMINAARI
JYVÄSKYLÄSSÄ
Taloustutkijoiden 17. kesäseminaari järjeste-
tään jälleen 14.–15. kesäkuuta Jyväskylän yli-
opistolla Mattilanniemessä. (Ohjelma alkaa
keskiviikkona klo 12.30 ja päättyy torstaina il-
tapäivällä.)
Seminaarin yhteydessä esitellään omissa ses-

sioissaan mm. Suomen Akatemian kolmevuoti-
sen lamatutkimusohjelman tuloksia. Plenum-
esitelmiä on useita. Niitä pitävät Martti Hete-
mäki, Barry Eichengreen, Göran Thernborn ja
Archie Carroll. Jyväskylässä palkitaan nyt jo
kolmannen kerran vuoden paras talousennusta-
ja. Ja tietysti luvassa on myös perinteinen ris-
teily Päijänteellä.

Seminaarin järjestäjänä toimii Jyväskylän
yliopiston taloustieteiden tiedekunta. Seminaa-
riin tarjottavista esitelmistä lähetetään tiivistel-
mä järjestäjille 20.4. mennessä. Lisätietoja
www-sivuilta: http://www.jyu.fi/~ruokolai/se-
minaari2000
sekä yhteyshenkilöiltä:
Oona Lievonen, oonliev@tase.jyu.fi,
014-2602956
Tapio Ruokolainen, ruokolai@tase.jyu.fi,
014-2602943
Jaakko Pehkonen, jpehkonen@tase.jyu.fi,
014-2602947

KANSANTALOUDELLISENYHDISTYKSEN SIHTEERI
VAIHTUI
Kansantaloudellisen Yhdistyksen uudeksi sih-
teeriksi on valittu Merja Kauhanen helmikuun
alusta lukien. Hän on valmistunut kauppatietei-
den tohtoriksi 1998 Jyväskylän yliopistosta ja
toimii nyt vanhempana tutkijana Palkansaajien
tutkimuslaitoksessa. Hänet tavoittaa puhelimit-
se: 09-25357345 sekä sähköpostitse:
merja.kauhanen@labour.fi.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosiko-
kous pidettiin Tieteiden talolla 1.3.2000. Johto-
kunnan uusiksi jäseniksi erovuorossa olleiden
tilalle valittiin kolmevuotiskaudeksi Reija Lilja
ja Pentti Pikkarainen. Yhdistyksen esimieheksi
valittiin Sirpa Wallius ja varaesimieheksi Jaak-
ko Pehkonen.

NIMITYSUUTISIA
Helsingin yliopistossa Visa Heinonen on nimi-
tetty kodin taloustieteen professoriksi, Markku
Ollikainen ympäristöekonomian professoriksi
ja Harri Sintonen terveystaloustieteen professo-
riksi helmikuun alusta lukien. Seppo Honka-
pohja on nimitetty Akatemian professoriksi
sekä Economic Societyn Fellow’ksi.
VATTissa Seija Ilmakunnas on nimitetty tut-

kimusjohtajaksi tämän vuoden alusta lukien.
Pekka Tossavainen on siirtynyt VATTista Ti-
lastokeskukseen. Virkavapaalla ovat Pia Kos-
kenoja, joka hoitaa Helsingin yliopiston kau-
punkitaloustieteen professuuria 31.7.2000 saak-
ka, sekä Osmo Kuusi, joka työskentelee Sitras-
sa projektipäällikkönä tämän vuoden loppuun
asti.
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Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Juk-
ka Pekkarinen on virkavapaalla 1.1–30.9.2000,
jolloin hän toimii sisäasiainministeriön kunta-
alan selvitysmiehenä. Johtajan sijaisena toimii
tutkimusjohtaja Reija Lilja.
KTM Satu Nivalainen on nimitetty tutkijaksi

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT:n
kansantalouden tutkimusryhmään ajalle 1.1.–
31.12.2000.
Suomen Pankissa Anne Brunilan viransijai-

sena eli vt. toimistopäällikkönä työskentelee
Tapio Peura.

Valtiovarainministeriössä Harri Kähkönen on
nimitetty finanssisihteeriksi kansantalousosas-
ton suhdanneyksikköön ja Minna Punakallio
julkisen talouden yksikköön vuoden alusta lu-
kien. Finanssisihteeri Jaana Keitaanranta on
kaksi vuotta virkavapaalla kansantalousosastol-
ta työskennelläkseen Roomassa YK:n alaisessa
IFAD-laitoksessa.
Euroopan komissiossa Marianne Paasi on

siirtynyt helmikuussa DG Enterprisesta DG
Research’in »Competitiveness, economic ana-
lysis, indicators» -yksikköön.

KEVYESTI
Kansantaloudellinen aikakauskirja on lähes sadan vuoden tuotekehittelyn tulosta. Maksimaalisen
hyödyn tästä tuotteesta takaa perehtyminen nautintaohjeisiin ennen luku-urakkaan ryhtymistä:1

Laske lehti varovasti tukevalle pöydälle.
Ei saa täristä (pöytä).
Hätistä muut loitommalle.
Raota rohkeasti kantta ja
käy kiinni pääkirjoitukseen.
Esitelmistä ahneutesi kasvaa.
Artikkelien ja katsausten jälkeen himosi
on yltynyt tolkuttomaksi, joten
kirja-arvostelut ahmit piikkeineen päivineen.
Mutta ennen Lyhyesti-palstaa huokaise ja rauhoitu.
Nauti Kevyesti-pala varoen, sillä vastuu on lukijalla.
Ja lopuksi: jos vielä nälkä jäi, niin aloita alusta.

Lukijat utelevat alinomaan, mistä toimitus saa tietoonsa nimitys- ym. ekonomistijuorut. Turuus ol-
laan jo oikeilla jäljillä:
»Kyl tää maailma o kauhja paik, suu kuvata vireokameroil joka
karukulmas ja ne äänittävä suu jaaritukse kaikil baaritiskeil sala.
Koht ne varma imuroitteva suu seehetkise fundeeraukseski jolla
taval, varma se intterneti kaut. Kui tääl voi kukka elä, ei pys
salas mikkä.»

1 Ohjeet on muokattu Uutisvieteri-lehden Kalakukon nautintaohjeista.




