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Aikakauskirjan uusi toimitus

Kansantaloudellisen aikakauskirjan uusi toimi-
tus aloitti työnsä vuoden 2006 alussa. Vastaa-
vana päätoimittajana toimii professori Matti
Pohjola Helsingin kauppakorkeakoulusta.
Uusina toimittajina aloittivat johtava ekono-
misti Tuulia Hakola Eläketurvakeskuksesta ja
osastopäällikkö Pentti Pikkarainen Suomen
Pankista. Toimittajina jatkavat johtaja Mikko
Leppämäki Helsingin kauppakorkeakoulusta ja
johtaja Otto Toivanen Helsinki Center of
Economic Research’istä. Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen erikoistutkija Sari Pekkala
on toimitustyöstä ”virkavapaalla” ulkomaan-
vierailunsa ajan. Toimitussihteerinä jatkaa oh-
jelmistoasiantuntija Aila Mustonen Palkan-
saajien tutkimuslaitoksesta.

XXVIII Kansantaloustieteen päivät
Helsingissä

Kansantaloustieteen päivät järjestettiin 20 vuo-
den tauon jälkeen Helsingissä Economicumis-
sa 2.–3. helmikuuta 2006. Pääkaupunki hou-
kutteli paikalle osallistujia jonkin verran enem-
män kuin aikaisempina vuosina; KT-päiville
osallistui tänä vuonna yli 120 taloustieteilijää.
Istuntoja pidettiin yhteensä 18, ja näistä kol-
mannes oli osallistujien itsensä päiville kokoa-
mia istuntoja. Niissä kuultiin kaikkiaan 65 esi-
tystä. Torstain yleisömenestykseksi osoittautui
Jukka Jalavan ja Conchita García-Iglesiaksen
järjestämä istunto ”Perspectives on the long
run dynamics of the Finnish economy”, josta
loppuivat seisomapaikatkin kesken.

Torstai-iltana järjestettiin plenum-luento yh-
teistyössä Suomen Pankin kanssa Säätytalolla.
Professori Philippe Aghion luennoi pienistä
teknisistä vaikeuksista huolimatta sangen vauh-
dikkaasti aiheesta ”Education and Growth”.
Tämän jälkeen ilta jatkui valtiovarainministe-
riön isännöimmällä cocktail-tilaisuudella, jos-
sa ylijohtaja Jukka Pekkarinen kävi lyhyesti läpi
Kansantaloustieteen päivien historiaa. Pekka-
rinen oli 1979 järjestämässä ensimmäisiä KT-
päiviä Säätytalolla. Säätytalolta siirryttiin kon-
ferenssi-illalliselle Tulli- ja pakkahuoneelle,
mistä kokousvieraat hajaantuivat Helsingin yö-
hön.

Perjantain aamuistunnoissa edellisen illan
riennot painoivat vielä osalla esittäjistä. Iltapäi-
vällä Jukka Pirttilä kävi päätössanojen yhtey-
dessä lyhyesti läpi torstaina KT-päivien
osallistujille tehtyä pilottikyselyä. Kansanta-
loustieteilijöiden vastaukset hyvinvointivaltio-
kyselyyn olivat johdonmukaisia, mutta vaihte-
levan realistisia. Kyselystä tullee aikanaan ra-
portti Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan.

Nimityksiä

Professori Derek C. Jones (Hamilton College,
Yhdysvallat) toimii vierailevana professorina
Helsingin kauppakorkeakoulun kansantalous-
tieteen laitoksessa 1.1.–31.5. 2006. Hän on eri-
koistunut osallistumisjärjestelmien ja henkilös-
tön taloustieteeseen. Jones osallistuu Suomen
Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoitta-
maan tutkimusprojektiin, jossa selvitetään työ-
paikkainnovaatioiden vaikutuksia suomalaisis-
sa yrityksissä.
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KTT Marko Korhonen on nimitetty Turun yli-
opiston taloustieteen lehtorin virkaan 1. tam-
mikuuta 2006 alkaen.

Kunniatohtoreita

Helsingin kauppakorkeakoulun vuoden 2006
promootiossa saavat kunniatohtorin arvoni-
men mm. professori James A. Mirrlees ja val-
tiosihteeri Raimo Sailas. Vuoden 1996 talous-
tieteen nobelisti Mirrlees on aikamme johtavia
talousteoreetikkoja. Hänellä on ollut läheiset
suhteet suomalaisiin taloustieteilijöihin jo yli 30
vuoden ajan. Valtiosihteeri Sailas on toiminnal-
laan kansantalouden johtotehtävissä merkittä-
västi lisännyt avointa julkista keskustelua vai-
keistakin kansantalouden, valtiontalouden ja
yhteiskunnan ongelmista Suomessa. Kauppa-
korkeakoulu viettää promootiota 19. touko-
kuuta.

Palkittuja

Vuoden 2005 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty valtiotieteen tohtori Reino
Hjerppelle ja valtiotieteen lisensiaatti Timo Re-
landerille. Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli
Jeskanen-Sundström luovutti palkinnot Kan-
santaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
7. joulukuuta 2005. Eino H. Laurila -kansan-
tulomitali on tunnustus merkittävästä työstä
kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin
kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämi-
sen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mi-
talilla halutaan myös edistää kansantaloudelli-
sen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuo-
rovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekono-
miska Samfundet i Finland, Kansantaloudelli-

nen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustie-
teellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnsso-
nin Säätiö.

Seminaareja ja konferensseja

Ensimmäinen työn taloustieteen Nordic Sum-
mer Institute järjestetään Uppsalassa 11.–13.
kesäkuuta 2006. Konferenssin järjestää Nordic
Center for Exellence in Empirical Labor Eco-
nomics, joka on yksi neljästä viime vuonna toi-
mintansa aloittaneista NordForskin ja pohjois-
maiden tiedeakatemioiden rahoittamista poh-
joismaisista huippututkimusyksiköistä. Tästä
konferenssista on tarkoitus tulla jokakesäinen
tapahtuma. Vuoden 2007 konferenssi on tar-
koitus järjestää Suomessa. Lisätietoja ja Call for
Papers löytyvät osoitteesta: www.ifau.se.

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiede-
kunta järjestää perinteisen taloustutkijoiden
kesäseminaarin 14.–15. kesäkuuta jo 23. ker-
ran. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki kan-
santaloustieteen, yrityksen taloustieteiden, jul-
kisen hallinnon ja yrityselämän edustajat sekä
muut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet.
Lisätietoja saa seminaarin verkkosivulta: www.
jyu.fi/econ/tutkimus/kesaseminaari/.

International Economic History Associa-
tion (IEHA) pitää neljännentoista maailman-
kokouksensa International Economic History
Congress Helsingissä 21.–25. elokuuta. Tar-
kemmat tiedot löytyvät kokouksen verkko-
sivulta: www.helsinki.fi/iehc2006/.

International Association for Research in
Income and Wealth (IARIW) pitää tämänvuo-
tisen konferenssinsa Joensuussa 20.–26. elo-
kuuta. Tarkemmat tiedot löytyvät yhdistyksen
verkkosivulta: www.iariw.org/.
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Taloustutkijoiden 23. kesäseminaari järjestetään14.- 15. kesäkuuta 2006Jyväskylän yliopistolla Mattilanniemessä.Seminaariin ovat tervetulleita kaikki kansantaloustieteen, yrityksentaloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän edustajat sekä kaikkimuut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet.Tänä vuonna plenum-luennon pitävät  Elinkeinoelämän Tutki-muslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman ja Valtion ta-loudellisentutkimuskeskuksen ylijohtaja Reino Hjerppe. Kristallipallo jaetaan joyhdeksännen kerran vuoden parhaalle talousennustajalle. Tuttuun ta-paan keskiviikkoillan ohjelmaan kuuluu risteily Päijänteellä.Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston Taloustieteiden tiede-kunta. Tukea seminaarin järjestämiseen ovat  antaneet  Yrjö Jahns-sonin säätiö ja sanomalehti Keskisuomalainen.Ilmoittautumiset pyydetään 2. toukokuuta mennessä verkko-lomak-keella, joka löytyy osoitteesta:http://www.jyu.fi/econ/tutkimus/kesaseminaari/Lisätietoja seminaarista ja mm. majoituksesta löytyy yllä oleviltawww-sivuilta.Tiedusteluihin vastaavat myös:Jutta Moisala, jutta.moisala@econ.jyu.fi, 014-260 2962Hannu Tervo, htervo@econ.jyu.fi, 014-260 3344Jaakko Pehkonen, jpehkonen@econ.jyu.fi, 014-260 2947Tervetuloa
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