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HYVÄKSYTTYJÄ
OPINNÄYTTEITÄ
Helsingin kauppakorkeakoulu,
Kansantaloustieteen laitos
Väitöskirjat
Xavier Carpentier: essays on the law and econom
ics of intellectual property, 2006.
Mikko Mäkinen: essays on stock option schemes
and Ceo Compensation, 2007.
ullaMaija kruhselehtonen: empirical studies on
the returns to education in Finland, 2007.
pro gradu tutkielmat
Mikko laajarinne: Venäjän talous ja energiavarat –
siunauksesta kiroukseen?, 2006.
henri kähönen: palveluvaltaistumisen vaikutukses
ta tuottavuuden kasvuun. uhkaako Baumolin
tauti kehittyneiden kansantalouksien elintasoa?,
2006.
seppo halttunen: katsaus pankkien vakavaraisuus
sääntelyä koskevaan tutkimukseen Basel 1 ja
Basel 2 sopimusten näkökulmasta, 2006.
Ville pohjanheimo: julkisen palvelun yleisradiotoi
minnan rahoitus suomessa, 2006.
Maija sirkjärvi: the development of income distri
bution across russian regions from transition
to the 21st Century, 2006.
lauri huhtanen: Wto:s dispute settlement system
and national sovereignity of states, 2006.
olli seppovaara: pairs trading kaupankäyntistrate
gia, 2006.
anna heinonen: luonnonvarojen kokonaiskäyttö ja
dematerialisaatio suomessa, 2006.
teemu pääkkönen: usa:n vaihtotase: kestävällä
pohjalla vai ei?, 2006.
ari heinänen: eettisyyden hinta rahastosijoittami
sessa, 2006.
Markus ossi: laajakaistakilpailun muodot suomes
sa, 2006.
tapio
apio pyysalo: optimality of international environ
mental agreements: Quota Management and

technological Cooperation in Climate Change
Mitigation, 2006.
Vesaheikki soini: the effects of the euro on intra
european trade, 2006.
katri kennedy: home Country employment effects
of Foreign direct investment, 2006.
juhopekka jääskeläinen: arbitrage opportunities
between Credit default swaps and sovereign
Bond in emerging Markets, 2006.
sami Vanhala: odotettu kannattavuus ja rahoituste
kijät yritysten investointikäyttäytymisen selittäji
nä, 2006.
nora salo: koulutus maiden välisten tuloerojen se
littäjänä, 2006.
elina seppä: innovation performance of Firms in
Manufacturing industry: evidence from Belgium,
Finland and �ermany in 1998–2000, 2006.
jussi laatunen: etlan ennustevirheistä ja ennus
teiden tehokkuudesta: etlan Bkt:n kasvuen
nustevirheet vuosina 1976–2004 ja niiden selit
täminen pörssiindeksien muutoksilla, 2006.
arto seppä: the economics of open source: em
pirical evidence of Finnish software Companies,
2007.
Mikko tiittala: analysis of a trading strategy: a
Case study of Citigroup’s trading strategy in the
european Bond Market, 2007.
Mikko holopainen: osaketuottojen volatiliteetin
dynamiikasta: Volatiliteettiindeksin ja osakein
deksin välinen relaatio, 2007.
jaska santanen: suomen lämpösopimuskäytännöt
sopimusteoreettisesta näkökulmasta, 2007.
Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos
Väitöskirjat
jukka railavo: essays on Macroeconomic effects of
Fiscal policy rules, 2006.
helena holopainen: essays on �orporate �overn
ance, stakeholders, and restructuring, 2007.
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laura solanko: essays on russia’s economic transi
tion, 2007.
juuso Vanhala: essays on labor Market Frictions,
technological Change and Macroeconomic Fluc
tuations, 2007.
lisensiaattityöt
elias einiö: skillBiased Change in Finnish Manu
facturing, 2006.
topi Miettinen: promises and lies: a theory of pre
play negotiation, 2006.
juha tervala: the Macroeconomic effects of Fiscal
policy in a small open economy under a Flex
ible exchange rate regime, 2006.
janne tukiainen: testing for Common Costs in the
City of helsinki Bus transit auctions, 2006.
pro gradu tutkielmat
hannalea ahlskog: ansiotulovähennys työhön
kannustajana, 2006.
juha erholm: labour Mobility and Fiscal Competi
tion in the european union, 2006.
danila �angnuss: economic integration and public
finance, 2006.
janne hukka: spread of financial crises from the
perspective of risk management by financial in
stitutions, 2006.
Mikko Friman: nafta ja Meksikon talous – ensim
mäinen vuosikymmen, 2006.
Ville hemmilä: Volatiliteetin soveltuvuudesta riski
mitaksi ja strategisen allokaation valintakriteerik
si, 2006.
paula hiironen: työttömyysturvan vaikutus työnet
sinnän kannustavuuteen, 2006.
kalle hirvonen: Maatalouskaupan vapauttaminen ja
kehitysmaat: kehitysmaiden erityis ja erilliskoh
telu Wto:n maataloussopimuksessa sekä pien
viljelijöiden aseman parantaminen, 2006.
Velipekka julkunen: �eneettisesti optimoidut mo
nikerrosneuroverkot – uusi menetelmä kehitty
vien talouksien valuuttakriisien ennustamisessa,
2006.
Markus kanerva: immateriaalioikeuksien vaikutus
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talouskasvuun pohjoisetelätuotesyklimallissa,
2006.
Mikael kauttu: yritysten lukumäärä ja verkostovai
kutukset – symmetrinen toimialarakenne, 2006.
sari koivistoinen: Convergence: the Concept and its
empirical evidence among the Member states
of the european union, 2006.
hannu kuikka: Valuuttakriisin poliittinen tartunta
vaikutus ja sen relevanssi euroopan rahajärjes
telmän kriisissä 1992–1993, 2006.
tero kuusi: investointi nuoreen kasvuyritykseen
optioteoreettisesta näkökulmasta, 2006.
joonas lahtinen: Vaillinaisen informaation merkitys
vakuudettomien kulutusluottojen markkinoilla,
2006.
jussi lintunen: tuloerojen ja taloudellisen eriarvoi
suuden mittaamisesta: tuloerojen kehitys suo
messa 1985–2001, 2006.
Wei liu: the liberalization of Capital outflows and
its positive influence on Capital inflows, 2006.
roland Magnusson: ecological dumping in a Fede
ral economy, 2006.
Mika Matikainen: underpricing of initial public
offerings – information asymmetry, 2006.
nina Mellin: alkoholin yhteiskunnalliset kustan
nukset, 2006.
kai Mykkänen: Veronkierron vaikutus tuloveron
tuottoon verojärjestelmän muuttuessa, 2006.
kimmo niemelä: harmaa talous, sosiaaliset normit
ja hyvinvointi, 2006.
ilari niemi: yrityksen toimitusjohtajan erottaminen
– erorahan ja yrityksen hallituksen taloudelliset
roolit, 2006.
jaakko ojala: luokkakoon vaikutus oppimistulok
siin luokkakoon kausaaliyhteys lukutaidon op
pimistuloksiin pisa 2000 oppimistulosarvioin
nin suomen aineistossa parametrien suhteen li
neaarinen regressioanalyysi, 2006.
tanja poutiainen: lääkkeiden myynnin kehitys lää
kevaihdon aikana, 2006.
elina pääkkö: johtajuus organisaatiossa, 2006.
tuomo rekola: Mikrorahoitus: epäsymmetrinen
informaatio ryhmälainauksessa, 2006.

H�väks�tt�jä opinnä�tteitä

Ville rokala: endogeeninen taloudellinen kasvu ja
tuotannon alueellinen keskittyminen, 2006.
kristina saajanaho: luottokanava rahapolitiikan
välittymismekanismina, 2006.
aku Valtakoski: tuotannontekijöiden välinen subs
tituutiojousto, kansainvälinen kauppa ja talous
kasvu, 2006.
hannu Verkasalo: Convertible securities overcoming
double moral hazard in venture capital, 2006.
jouni Vihmo: optimaalinen alkoholiverotus ja alko
holin kulutuksen joustot vuosina 1995–2004,
2006.
ari Weckström: infrastruktuurin kehittämisen ja
taloudellisen integraation tuomat mahdollisuu
det – esimerkkialueena sadC, 2006.
tatu
atu Westling: local network externalities and
Market dynamics – an agentbased Computa
tional economics approach, 2006.
Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos
pro gradu tutkielmat
Marko heikkinen: rinnakkaiskauppa, 2006.
joni hokkanen: peliteorian sovellus suoriin ulko
maisiin investointeihin. exportplatform Foreign
direct investment, 2006.
asko kauppinen: sahatavaran vientihinnat ja va
luuttakurssi. suomalaisen sahatavaran vientihin
tamallin estimointi paneeliaineistossa ajanjaksol
la 1995–2004, 2006.
Markus liikkanen: järjestäytynyt rikollisuus ja sen
kontrollointi – taloustieteellinen analyysi, 2006.
heini Mäkinen: alennettujen arvonlisäverokantojen
verotuki. kohdentumisen tarkoituksenmukai
suudesta, 2006.
johanna saari: konkurssilukumäärän ja konkurssi
asteen kehitys suomessa, 2006.
jari ylönen: asuntojen hintojen korkojousto suo
messa 1987–2005, 2006.
Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta
Väitöskirjat
Mauri heikkilä: Minäkäsitys, itsetunto ja elämänhal
linnan tunne sisäisen yrittäjyyden determinant

teina, 2006. jari syrjälä: Valoon piirrettyjä kuvia.
tarinoita ja tulkintoja sähköalan murroksesta
hyvinvoinnin ja henkilöstöstrategian näkökul
masta, 2006.
Margit niemelä: pitkäikäisten perheyritysten arvo
profiili. pitkäikäisten perheyritysten arvojen ja
jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologi
sen teorian avulla, 2006.
Marjaliisa kakkonen: intuition and entrepreneurs.
a phenomenological study of Managerial intui
tion of Finnish Family entrepreneurs, 2006.
jukka lahtonen: Matching heterogeneous job
seekers and Vacancies. empirical studies using
Finnish data, 2006.
Virve ollikainen: �ender differences in unemploy
ment in Finland, 2006.
kari puronaho: liikuntaseurojen lasten ja nuorten
liikunnan markkinointi. tutkimus lasten ja nuor
ten liikunnan tuotantoprosessista, resursseista ja
kustannuksista, 2006.
sanna poikkimäki: look Closer to see Further. ex
ploring environmental life Cycle Management,
lCM, 2006.
tuula siljanen: narratives of expatriates in the Mid
dle east. adaptation, identity and learning in
nonprofit organizations, 2007.
pro gradu tutkielmat (kansantaloustiede)
Markus kilkki: Modelling the implied Volatility
smile of the Currency options, 2006.
ilkka Viinamäki: kaupankäyntimaan vaikutus rin
nakkaislistatun osakkeen hintaan, 2006.
Matti alakangas: Financial risks of Metal purchases
Case: Metso paper, 2006.
harri jokiaho: kunnan asukaskohtaisiin menoihin
vaikuttavat tekijät, 2006.
kimmo haapasalo: Citiu$, altiu$, Fortiu$.
urheilutapahtuman taloudelliset vaikutukset –
yleisurheilun MMkilpailut helsinki 2005,
2006.
satu kivi: sijoitusrahastovalinta suomessa 2001–
2005 – nettomerkintöihin vaikuttavat tekijät,
2006.
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anna toppari: jatkokoulutuksen taloudellinen kan
nattavuus – koulutusinvestoinnin tuottolaskel
mia, 2006.
jenni kellokumpu: lasten vaikutus äidin palkkaan,
2006.
tom nieminen: palkkahinta kierre suomessa 1976–
2006, 2006.
sami kariniemi: öljyn hinnan ja inflaation yhteys
yhdysvalloissa vuosina 1955–2005, 2006.
Mikko lahdenperä: indeksiosuusrahastot kansain
välisen hajauttamisen välineenä, 2006.
pasi Mäkelä: Maakuntien ja niiden keskusten väes
tön kehitys ja sijoittuminen vuosina 1880–2004,
2006.
kirsi hätinen: internetin vaikutus kansainväliseen
kaupankäyntiin, 2007.
olli kuivaniemi: talousjournalismi – näkijä vai te
kijä? event study analyysi lehtiartikkelien vai
kutuksesta osakemarkkinoihin, 2007.
jaakko kimiläinen: Funktionaalisen tulonjaon syyt
ja teoriat, 2007.
kimmo Marttila: kotitalouksien rahavirrat alueiden
välisessä sosiaalitilinpitomatriisissa, 2007.
Matti rönkkö: kemiallisen metsäteollisuuden näky
mät eteläkarjalassa, 2007.
tiina hytönen: sodanjälkeisen asutustoiminnan vai
kutus suomen väestökehitykseen, 2007.
terhi Maczulskij: julkisen ja yksityisen sektorin vä
liset palkkaerot suomessa 2000luvulla, 2007.
jan Moilanen: sosisaali ja terveydenhuollon alueel
linen satelliittitilinpito, 2007.
janne pöyhönen: investointituen aluetaloudelli
sia vaikutuksia keskisuomessa – Valtion ja
eakr:n osarahoitteiset hankkeet 2001–2003,
2007.
kai seppälä: hedgerahastojen menestys suomessa
1998–2005, 2007.
Ville simo: kansainväliset osakerahastot – kannat
taako hajautus ulkomaille osakerahastojen kaut
ta, 2007.
jukka pitkäkangas: helsingin pörssin osakemark
kinoiden altistuminen dollari/euro kurssille,
2007.
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suvi Vasama: yritysten kartellikäyttäytyminen sym
metrisen oligopolin tapauksessa – peliteoreetti
nen analyysi, 2007.
Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta
Väitöskirjat
heli kortela: the predictive power of financial mar
kets: essays on the relationship between the stock
market and real economic activity, 2006.
jaakko simonen: the effects of r&d cooperation
and labour mobility on innovation, 2007.
pro gradu tutkielmat (kansantaloustiede)
lasse kouva: suomen kokonaistuotannon ennus
taminen korkoeron dekomponoinnin avulla,
2006.
perttu hankonen: Matalan inflaation tavoite: taylo
rin sääntö euroalueella ja kanadassa, 2006.
seppo orjasniemi: Makrotaloudellisten sokkien vä
littyminen avotaloudessa, 2006.
janne huhtala: tuottavuuden konvergoituminen
teollisuudessa pohjoismaissa ja yhdysvalloissa
vuosina 1982–2001, 2006.
niina tuomivaara: Väestön ikääntyminen ja sosiaa
liturvapelit limittäisten sukupolvien malleissa,
2006.
tuomo askola: horisontaalisten fuusioiden hyvin
vointivaikutukset oligopolimarkkinoilla, 2006.
jussi jäntti: Market efficiency, anomalies and behav
ioral finance, 2006.
Maria luomaaho: Markkinoitavat päätösluvat ja
euroopan unionin päästökauppa, 2006.
samuli Välimäki: tobinin veron vaikutus valuutta
markkinoiden volatiliteettiin, 2006.
Minna eronen: euroopan unionin päästökauppa ja
pohjoismaiset sähkömarkkinat, 2007.
pasi pussinen: avoimen lähdekoodin käyttöjärjestel
mien tukeminen, 2007.
tuomas asunmaa: tutkimus ja kehitystyön vaiku
tus tuottavuuteen – tarkastelu rahoituslähteit
täin, 2007.
tapio oikarainen: digitaalisten hyödykkeiden pira
tismi, 2007.

H�väks�tt�jä opinnä�tteitä

päivi säviaho: naisten osaaikatyön muutokset suo
messa 1990–2005, 2007.
Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos,
Kansantaloustiede
Väitöskirjat
hannu laurila: three approaches to the econo
mics of interMunicipal Migration, 2006.
päivi MattilaWiro: Changes in the distribution of
economic Wellbeing in Finland, 2007.
lisensiaattityö
janerik antipin: information sets used by the eCB
for determining Monetary policy operations
and Monetary responses of producer price in
flation: a Quantitative study, 2007.
pro gradu tutkielmat
Markku alasaarela: innovaatioympäristö suomessa:
yritysten näkökulma, 2006.
toni haimi: pörssiyhtiöiden osinkoihin vaikuttavat
tekijät: empiirinen tutkimus vuosilta 2001–2005,
2006.
harri hokkanen: yksikkö ja arvoveron vertailu epä
täydellisen kilpailun tilanteessa, 2006.
henri häikiö: primekorko suomalaisten pankkien
viitekorkona, 2006.
jukka ilomäki: tilastollinen arbitraasi rahoitusmark
kinoilla, 2006.
Camilla immonen: euroopan talous ja rahaliiton
laajentuminen keski ja itäeurooppaan, 2006.
laura koivisto: psykologinen taloustiede vastaukse
na osakemarkkinoiden riskipreemioongelmaan,
2006.
saija kork: epäsymmetrisestä informaatiosta aiheu
tuvat riskit ja niiden hallinta pääomasijoitustoi
minnassa, 2006.
ollipekka lammi: työttömyyden ja inflaation väli
nen suhde, 2006.
tiina lehto: kuntasektorin toiminnanohjausjärjes
telmäinvestointien arvonmääritys, 2006.
heidi Miina: yritysten ja erityisesti yritysten ulko
maanyksiköiden rahoituslähteiden valintaan vai

kuttavat tekijät Venäjällä: tapaus �eorgia pacific,
2006.
heli Mäkinen: naisten ja miesten työmarkkinoiden
segregaatio teollisuusmaissa, 2006.
heidi pokki: kehitysapu kansainvälisenä julkis
hyödykkeenä, 2006.
kirsi raiskinmäki: koulutuksellinen syrjäytyminen
taloudellisena kysymyksenä, 2006.
jonna rantala: uusi talous, tuottavuus ja talouden
kasvu, 2006.
tiina rossi: spekulaation vaikutus öljyn hintaan,
2006.
anttijussi ukkonen: euroalueen rahamarkkinoiden
integraatio, 2006.
hanna Virtanen: sähkömarkkinat ja riskienhallinta,
2006.
janne Väisänen: Valueatrisk ja markkinariski,
2006.
sini heino: työsuhdeoptiot ratkaisu johdon ja omis
tajien välisiin agentuuriongelmiin, 2007.
tiia kaasalainen: attracting scandinavian invest
ments to north america – a study and Market
ing proposal, 2007.
hanna kultanen: tammikuuefekti helsingin pörs
sissä toimialoittain tarkasteltuna vuosina 1990–
2005, 2007.
Vesa kääpä: katsaus eurooppalaisen terveyden
huollon reformiin: suomen terveydenhuoltojär
jestelmän vertailua muihin euroopan talousalu
een maihin ja näkökulmia suomalaisen tervey
denhuollon tulevaisuuteen, 2007.
Marko Maaniitty: tammikuuefekti suomen osake
markkinoilla, 2007.
Marko Martansaari: Var ja CVarmittarit port
folion riskin mittaamisessa, 2007.
Miia nuutinen: köyhyys ja katsaus suomen tilantee
seen, 2007.
eeva panula: korkojen aikarakenneteoriat ja katsaus
empiiriseen testaamiseen, 2007.
juhojussi renvall: rahoitustekijöiden vaikutukset
investointien mallintamiseen, 2007.
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Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede
lisensiaattityö
jyri järvinen: international r&d spillovers and eu
ropean economic integration, 2006.
pro gradu tutkielmat
kai o. kallio: taloustieteellinen näkökulma ryhmä
kanteen käyttöönottoon suomessa, 2006.
juha katajisto: epäsymmetrisen informaation ongel
mien torjuntakeinot vakuutussopimuksissa ja
korvaustilanteissa, 2006.
juhapekka hyrsky: sijoitusrahastojen menestyksen
mittaaminen ja menestyksen pysyvyys, 2006.
eija pelkonen: eu:n vakaus ja kasvusopimus,
2006.
jarkko härkönen: Valintateoria ja kokeellinen ta
loustiede kuluttajan käyttäytymisen selittäjänä,
2006.
Vuokko aro: Competitive strategies on emerging
markets – Case studies on the Finnish mobile
gaming industry, 2006.
juhani saksa: osakemarkkinoiden analyysityökalut
sijoitusstrategioiden perustana, 2006.
kristiina karjanlahti: korkotukiluottojen rooli ke
hitysyhteistyöinstrumenttina – tapauksena suo
men kehitysmaihin myöntämät korkotukiluotot,
2007.
elina salminen: Vakavaraisuusuudistus ja sen vaiku
tukset pankkien pääomavaatimuksiin, luotonan
toon ja talouden suhdanteisiin, 2007.
kristiina teerimaa: Vakavaraisuusuudistus talletus
pankkien näkökulmasta, 2007.
olli lappalainen: yhteistyö evoluutiosta – evolutio
naarinen vangin ongelma kaksitilaisten Mooren
automaattien pelaamana vaihtuvin kohinatasoin,
2007.
antti roikonen: öljyn riittävyyden ja hinnan ennus
taminen – ehtyvien luonnonvarojen teorian ja
kartelliteorian näkökulmasta, 2007.
jarno pihlava: sijoittajien käyttäytyminen osake
markkinoilla – dispositioefekti ja yliluottamus,
2007.
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Turun yliopisto, Taloustieteiden laitos
lisensiaattityöt
päivi kankaanranta: Consumption and asset allo
cation over the life Cycle, 2006.
hanna ulvinen: osingonjako, verotus ja yritysten
käyttäytyminen: tuloksia suomalaisella yritys
aineistolla, 2006.
pro gradu tutkielmat
Minna laaksonen: kilpailu ja kannattavuus suomen
pankkisektorilla, 2006.
tiina lindfors: sir john richard hicks ja hänen vai
kutuksensa taloustieteen kehitykseen, 2006.
juha loponen: rahaaggregaattien muutosten vai
kutukset rahapolitiikkainstrumenttien valintaan,
2006.
niina nikka: kustannushyötyanalyysi ja sen sovel
taminen sosiaalialan kehittämishankkeisiin,
2006.
kristian rosenlund: informaatiohyödykkeet ja digi
taalinen piratismi – kahden periodin piratismi
malli tuottajan näkökulmasta, 2006.
tiina teppala: kulutusverotus teoriasta käytäntöön
– vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoi
hin?, 2006.
juuso kaaresvirta: kiinan kokonaistuotannon kehi
tys 1979–2003, 2006.
samuli selin: Mitä, jos ensi lauantaina...? onnenpe
lien historia ja suomalaisen loton kysynnän hin
tajousto vuosina 1995–2006, 2006.
tuukkajuhana ukkonen: optimaaliset velkasopi
mukset, 2006.
Ville korpela: optimaalisen hyödykeverotuksen teo
ria, 2006.
piia karvonen: konkurssiongelmien aksiomaattinen
analyysi, 2007.
joonas Välilä: talouskasvu ja tieto ja viestintätek
nologia, 2007.
juhani Mäki: kansainvälinen verokilpailu ja vero
tuksen konvergoituminen vuosina 1985–2005,
2007.
Mari Vettervik: hold up ongelman analysointi,
2007.

H�väks�tt�jä opinnä�tteitä

sami partanen: sosiaaliturva, syntyvyys ja kotitalouk
sien säästäminen, 2007.
Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede
pro gradu tutkielmat
Mika arala: henkilöstöoptioiden hinnoitteluvirheet
suomessa, 2006.
erika artimo: eu:n itälaajenemisen vaikutukset
suomen mahdolliseen työvoimavajeeseen, 2006.
piritta jalonen: suomen asuntomarkkinoiden hinta
dynamiikka, 2006.
jukka koskela: Moderni portfolioteoria sijoittajan
apuvälineenä, 2006.
elli nyyssönen: eu:n itälaajenemisen taloudelliset
vaikutukset suomelle, 2006.
jonna laimi: päästökaupan vaikutukset sähkön hin
taan, 2006.
eero leppäsyrjä: peliteoria ja euroopan unionin
päätöksenteko, 2006.
iina peltonen: suomen jakaman kansainvälisen ke
hitysavun taloudellinen tehokkuus, 2006.

joonas pikkarainen: yhdysvaltojen talouden kak
soisvajeen vaikutukset dollarin arvoon sekä kor
kotasoon, 2006.
Ville sampolahti: rahaliiton vaikutus korkojen ja
osaketuottojen relaatioon, 2006.
Ville urpilainen: raakaaineiden hinnanmuodostus
ja ennustaminen, 2006.
jessica Viitamäki: eu:n itälaajenemisen taloudelliset
vaikutukset uusille jäsenmaille, 2006.
Mia �ustafsson: suhdanteiden konvergoituminen
eMumaiden ja suomen välillä, 2007.
anu karhu: korkeakouluekspansio suomessa: em
piirinen analyysi alakohtaisesta palkkahajonnas
ta, 2007.
pasi sjöman: inflaation, korkotason ja Bkt:n vaiku
tus asuntojen hintoihin, 2007.
Mikko poutanen: rakennetyöttömyys: työmarkki
noiden instituutioiden vaikutus työttömyyteen
sekä pienituloisten tulotasoon euroopassa,
2007.
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