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Terveisiä KT-päiviltä
Maarianhaminasta

XXVII Kansantaloustieteen päivät järjestettiin
3.–4.2.2005 Maarianhaminassa. Kansantalous-
tieteenpäiviä edelsi Turun kauppakorkeakou-
lun kansantaloustieteen yksikön ja Taloustie-
teellisen seuran 2.2. järjestämä seminaari
”Tuottavuus, kilpailu ja integraatio”. Semi-
naarissa alustivat professori Matti Pohjola
(HKKK), professori Paavo Okko (TuKKK) ja
professori Mika Widgrén (TuKKK). Pohjolan
esitys käsitteli työn tuottavuuden ja kokonais-
tuottavuuden kehitystä Suomessa pitkällä aika-
välillä, eli viimeisten sadan vuoden aikana!
Okko puolestaan arvioi kotimarkkinakilpailun
toimivuuden merkitystä kansainväliselle kilpai-
lukyvylle. Widgrén puhui kansainvälisestä kau-
pasta ja suhteellisen edun muutoksista Suo-
men, Aasian ja uusien EU-jäsenmaiden kan-
nalta.

KT-päiville lähdettiin Turusta Viking Linen
laivalla, ja osa päivien esityksistä pidettiin lai-
valla meno- ja tulomatkalla. Ensimmäiset rin-
nakkaissessiot käynnistyivät laivan lähtiessä sa-
tamasta. Esitykset jatkuivat hotelli Arkipelagis-
sa heti sen jälkeen, kun osallistujat oli saatu
kuljetettua laivalta hotelleihinsa. Vaikka useat
siirtymiset paikasta toiseen aiheuttivat pientä
kiireen tuntua, pysyivät istunnot hyvin aikatau-
lussaan ja osallistujia riitti kaikkiin istuntoihin.
Edes laivalla nautittu buffet-lounas ei vähen-
tänyt iltapäivän sessioiden kuulijamääriä. Päi-
vien järjestelyt toimivat muutenkin hienosti, ja
etenkin laivahenkilökunta oli selvästi tottunut

järjestämään seminaareja. Kiitokset kuuluvat
myös Taloustieteellisen seuran johtokunnalle,
joka oli nähnyt paljon vaivaa KT-päivien jär-
jestelyjen suhteen.

Yhteensä päiville osallistui noin 110 talous-
tieteilijää ja esityksiä oli peräti 71. Niiden li-
säksi kuultiin yksi Ahvenanmaa-aiheinen kut-
susessio sekä plenum-luento. Rinnakkaisistun-
toja oli viisi ja joka istunnossa kuultiin 3–5 esi-
tystä. Kaikille esityksille oli oma kommentaat-
torinsa, ja useimmissa istunnoissa heräsi muu-
tenkin vilkasta keskustelua.

Ensimmäinen päivä sujui rinnakkaissessioi-
den merkeissä. Rinnakkaissessioiden aiheet
vaihtelivat rahapolitiikasta ja makrosta ympä-
ristötalouteen ja työn taloustieteeseen. Päivän
vauhdikkain istunto oli ehkä empiirisen
mikron sessio, jossa puheenjohtaja Mika Mali-
ranta (ETLA) piti erittäin tiukkaa aikataulua
esiintyjille, itsensä mukaan luettuna. Sali oli
myös niin täynnä yleisöä, että tuoleja joudut-
tiin kantamaan lisää koko istunnon ajan ja in-
nokkaimmat istuivat ikkunalaudalla.

Torstai-iltana Maarianhaminan kaupunki
järjesti vastaanoton kauniilla kaupungintalolla.
Sen jälkeen nautittiin kongressi-illallista hotel-
li Arkipelagissa. Illallisen kuluessa jaettiin pal-
kinto parhaasta Finnish Economic Papers -ai-
kakauskirjassa vuosina 2003–2004 ilmestynees-
tä artikkelista. Tänä vuonna palkinnon voitti
Juha-Pekka Niinimäki (HY) artikkelillaan
”Fairly Priced Deposit Insurance under Ad-
verse Selection”. Artikkeli löytyy vuoden 2003
kevätnumerosta. Ahvenanmaan yöelämä ei ol-
lut erityisen vilkasta helmikuisena torstai-ilta-
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na. Illallisen jälkeen juhlimista kuitenkin jatket-
tiin hotelli Arkipelagin yökerhossa.

Perjantai-aamun istunnoissa väkeä oli pai-
kalla vaihtelevassa määrin. Ensimmäisten var-
sinaisten istuntojen jälkeen kuultiin Ahvenan-
maa-aiheinen sessio, jossa esiintyivät paikallis-
hallinnon edustaja Olof Erland, Eckerö Linen
toimitusjohtaja ja laivanvarustajien yhdistyksen
varapuheenjohtaja Björn Blomqvist. Tämän jäl-
keen vuorossa oli pikainen lounas ja siirtymi-
nen laivalle, missä kuultiin vielä professori
Gianmarco Ottavianon pitämä plenum-esitel-
mä ”A new economic geography perspective
on Finland”. Ottaviano itse oli työskennellyt
lähinnä tutkimuksen teoreettisen osan kanssa,
mikä kuulsi läpi myös esityksestä.

Paluumatka Turkuun ja edelleen Helsinkiin
meni varsin hilpeissä tunnelmissa. Etukäteen
oli epäilty, että matkustaminen monilla kulku-
välineillä olisi rasittavaa, mutta ainakin junan
ravintolavaunussa istuneiden matka tuntui tait-
tuvan mukavasti ja joidenkin mielestä jopa liian
nopeasti.

Palkittuja

Yrjö Jahnssonin säätiön juhlavuoden
palkinto

Professori Seppo Honkapohjalle (University of
Cambridge) on myönnetty Yrjö Jahnssonin
säätiön juhlavuoden kunniaksi palkinto tun-
nustuksena hänen merkittävästä panoksestaan
suomalaisen kansantaloustieteen edistämisessä.

Eino H. Laurila -kansantulomitali
Pertti Kukkoselle ja Martti Lehtoselle

Vuoden 2004 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty professori Pertti Kukkoselle

ja valtiotieteiden maisteri Martti Lehtoselle.
Mitalinsaajat ovat pitkän ekonomistinuransa
aikana toimineet aktiivisesti keskeisissä talous-
politiikan ja taloudellisen tutkimuksen kansal-
lisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tilinpidon
käyttäjinä Kukkonen ja Lehtonen ovat tehneet
lukuisia hyödyllisiä aloitteita kansantalouden
tilinpidon kehittämiseksi ja sen informaatioar-
von parantamiseksi.

Professori Pertti Kukkonen on ollut uran-
uurtaja kehitettäessä makrotaloustieteeseen ja
kansantalouden tilinpitoon pohjautuvaa lyhyen
ajan ekonometrista mallia maahamme. Hän on
toiminut muun muassa Suomen Pankin tutki-
musjohtajana ja Pellervon Taloudellisen Tut-
kimuslaitoksen johtajana.

VTM Martti Lehtonen on kansainvälisesti
arvostettu tilinpidon asiantuntija ja on toimi-
nut keskeisissä tehtävissä EU:n tilastojen laa-
tua kehittävissä komiteoissa ja työryhmissä.
Hän on työskennellyt Tilastokeskuksessa, val-
tiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa, jon-
ka tilasto-osaston päällikön paikalta hän jäi
eläkkeelle.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tun-
nustus merkittävästä työstä kansantaloudelli-
sen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden
kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen
ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan
myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen
ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mi-
talin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet
i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suo-
men Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Ti-
lastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensim-
mäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino
H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansan-
talouden tilinpidon kehittäjänä.
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In memoriam

Äskettäin keskuudestamme poistui professori
Gerard Debreu. Hän kuoli Pariisissa 83 vuo-
den ikäisenä. Debreu valittiin Econometric
Societyn fellow:ksi vuonna 1954 ja presidentik-
si vuonna 1971. Hän sai taloustieteen Nobel
palkinnon vuonna 1983 kehittämästään kysyn-
tä- ja tarjontateorian matemaattisesta analyysis-
tä. Hän oli yksi taloustieteen johtavia teoree-
tikkoja, jonka työn ansiosta yleisen tasapainon
teoria otettiin laajempaan käyttöön monella ta-
loustieteen osa-alueella. Hänen työnsä on jät-
tänyt lähtemättömän vaikutuksen muun muas-
sa makroteorian, rahoituksen sekä julkisen ta-
louden tutkimukseen.

Nimitysuutisia

Heikki A. Loikkanen on nimitetty kaupunki-
talouden professoriksi Helsingin yliopiston
maantieteen laitokselle.

VTT Sixten Korkman on nimitetty ETLA:n
ja EVA:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Kansantaloudellisen aikakaus-
kirjan toimitus uudistuu

Professori Jaakko Pehkonen (JY) on valittu
Kansantaloudellisen aikakauskirjan päätoimit-
tajaksi vuodeksi 2005. Vuoden 2006 alusta läh-
tien päätoimittajana toimii professori Matti
Pohjola (HKKK).




