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taloustieteellisen seuran johtokunta1 käsitteli
professori Mikko Puhakan raporttia kokouk
sessaan 22. tammikuuta 2007 ja on ehdottanut
kansantaloudelliselle Yhdistykselle seuraa
vaa:

• perustetaan suomen taloustieteellinen Yh
distys (stY), johon kuuluvat kaikki kansan
taloustieteellisen Yhdistyksen ja taloustie
teellisen seuran jäsenet;

• stY:n johtokunta jakautuu talouspoliittiseen
ja tieteelliseen jaostoon. talouspoliittisen
jaoston päätehtävänä on kansantaloudellisen
aikakauskirjan (kAk) julkaiseminen ja tie
teellisen jaoston päätehtävänä on kansanta
loustieteen päivien järjestäminen ja Finnish
economic Papers (FeP) aikakauskirjan jul
kaiseminen;

• jaostoilla tulee olla, kuten Puhakan raportis
sa todetaan, ”valta ja voima” riippumatto
masti järjestää nämä keskeiset toimintonsa;

• seminaareja ja luentoja järjestetään sekä ta
louspoliittisista että tieteellisistä aiheista,
minkä lisäksi uudella yhdistyksellä on hyvät
edellytykset järjestää sellaisia tilaisuuksia,
joissa nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät;

• stY:n johtokunta hakee rahoitusta samoihin
toimintoihin kuin Yhdistys ja seura tähänkin
asti: kAk:n ja FeP:n julkaisukuluihin ja
kansantaloustieteen päivien ja seminaarien
järjestämiseen;

• suomen taloustieteellisten yhdistysten yh
teistyötoimikunta2 lakkautetaan ja stY mer
kitään suomen edustajaksi international
economic Associationiin (ieA).

Yhdistyksellä ja seuralla on kummallakin var
sin selkeästi määritelty oma profiilinsa eikä
niiden toiminnoissa ole suuria päällekkäisyyk
siä. Molemmat järjestävät erilaisia seminaareja

1 Jo�tokuntaan kuuluvat kirjoittajien lisäksi Mika Haapa
nen, Jukka Jalava, Ju�a Kilponen, Elias Oikarinen, Virve
Ollikainen ja Timo Vesala.

2 Y�teistyötoimikuntaan kuuluvat tällä �etkellä Y�distyk
sen ja Seuran lisäksi Ekonomiska Samfundet. Sen pääasial
linen te�tävä on edustaa Suomea International Economic
Associationissa (IEA) ja �akea IEA��n jäsenmaksua varten
ra�oitusta Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnalta.



��

KAK 1 / 2007

ja luentoja, minkä lisäksi seura järjestää kan
santaloustieteen päivät, joita Puhakan raportis
sa pidetään erityisessä arvossa. Yhdistys julkai
see kansantaloudellista aikakauskirjaa ja seura
kantaa pääasiallisen vastuun Finnish economic
Papers aikakauskirjasta. seuran johtokunta
yhtyy kuitenkin Puhakan arvioon siitä, että
”niinkin pienessä maassa kuin suomi ja samal
la niinkin pienellä oppialalla kuin kansanta
loustiede on, riittää vain yksi yhteinen yhdistys,
joka pystyy tehokkaimmin edustamaan ja hyö
dyttämään monentyyppisiä suomalaisia ekono
misteja”. Yksi taloustieteellinen yhdistys olisi
sekä jäsenten että myös rahoittajien etu.

seuran johtokunta pitää erityisen tärkeänä,
että uusi organisaatio heijastaa tasapuolisesti
sekä seuran että Yhdistyksen nykyisiä tehtäviä.
ehdottamamme organisaatiomalli asettaisi tut
kimuksen ja talouspolitiikan samanarvoiseen
asemaan, loisi paremmat edellytykset syner
giaetujen saavuttamiselle ja hyödyttäisi varmas
ti koko ekonomistikuntaa. Puhakan ehdotuk

sista voidaan tässä yhteydessä nostaa esiin esi
merkiksi käytännön tehtävissä toimivien eko
nomistien valistaminen taloustieteen uusista
virtauksista tai kansantaloustieteen päivien yh
teydessä järjestettävä, ajankohtaisia talouspo
liittisia kysymyksiä käsittelevä paneelikeskuste
lu.

taloustieteellisen seuran johtokunta kiittää
professori Puhakkaa rakentavasta raportista.
nähdäksemme Puhakan raportista syntynyttä
”yhdistymismomentumia” tulisi hyödyntää,
joten Yhdistyksen ja seuran johtokuntien tuli
si pyrkiä laatimaan yhteinen ehdotus yhdistys
ten yhdistämiseksi jo tänä keväänä. Lopullinen
päätöksenteko asiassa jää luonnollisesti kum
mankin yhdistyksen jäsenkokouksille. toivom
me, että seuran jäsenet osallistuvat keskuste
luun jo tässä vaiheessa, esimerkiksi seuran
wwwsivuilla (www.taloustieteellinenseura.fi)
olevalla palautelomakkeella tai ottamalla yh
teyttä johtokunnan jäseniin. Yhteystiedot löy
tyvät seuran wwwsivuilta. 




