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Muutoksia Kansantaloudellisen
aikakauskirjan toimituksessa

Aikakausikirjan toimitus kiittää päätoimittaja-
kautensa päättävää Mika Widgréniä ja toimit-
tajakautensa päättävää Leena Kerkelää ansiok-
kaasta palvelusta. Uusi päätoimittaja on Han-
nu Vartiainen.

Nimitysuutisia

Klaus Kultti on palannut Helsingin yliopistoon
ja Matti Pohjola Helsingin kauppakorkeakou-
luun professoreiksi. Juuso Välimäki on siirty-
nyt kokopäivätoimisesti hoitamaan professuu-
riaan Helsingin kauppakorkeakoulussa. Leena
Mörttinen toimii nykyään EKP:ssä  Director-
ate Prudential Supervisory -osastolla ekono-
mistina. Antti Kuusterä kirjoittaa Yrjö Jahns-
sonin säätiön historiikkia.

Panu Kalmille kansainvälinen
tunnustuspalkinto tutkimustyöstä

HKKK:n kansantaloustieteen laitoksen tutkija
Panu Kalmi sai väitöskirjatyöstään ”On the
(In)stability of Employee Ownership: Estonian
Evidence and Lessons for Transition Econo-
mies” nuoren tutkijan tunnustuspalkinnon,
jonka jakoi International Association for Eco-
nomics of Participation (IAFEP). Palkinnolla
haluttiin palkita paras nuoren (alle 32-vuo-
tiaan) tutkijan tekemä henkilöstön osallistumi-
seen liittyvä tutkimustyö. Palkinto jaettiin

IAFEP:in konferenssissa Brysselissä 6.7.2002 ja
siihen liittyi 1 000 €:n suuruinen rahapalkin-
to. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa.

Panu Kalmi väitteli Kööpenhaminan kaup-
pakorkeakoulussa toukokuussa 2002 aihee-
naan henkilöstöomistuksen dynamiikka Viros-
sa. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa käsit-
telee henkilöstön taloudellista osallistumista
Suomessa.

Taloustieteellisiä kokouksia
Suomessa

European Regional Science Association’in
(ERSA) 43. vuosikongressi pidetään Jyväsky-
lässä ensi vuonna, 27.–30.8.2003. ERSA:n
kongressi on eräs laajimpia vuosittaisia alueta-
louden tutkijoiden tapahtumia niin Euroopan
kuin koko maailmankin tasolla. Viime vuosien
kongresseihin on osallistunut 500–600 aluetut-
kijaa Euroopan eri maista, Pohjois-Amerikas-
ta ja Aasiasta. Suomen kongressi toteutetaan
alan kotimaisten tutkijoiden sekä ERSA:n poh-
joismaisen osaston yhteisponnistuksena ja sen
paikallisena järjestäjänä toimii Jyväskylän yli-
opiston Taloustieteiden tiedekunta.

Kongressin pääteemana on Peripheries,
Centres and Spatial Development in the New
Europe. Teema sisältää uuden aluetaloustieteen
(New Economic Geography) keskeisen käsite-
parin ”centre-periphery” samalla nostaen esil-
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le integroituvan Euroopan aluekehityksen. Ple-
num-luennoitsijoina toimivat mm. professori
Masahisa Fujita (University of Kyoto) ja pro-
fessori Åke Andersson (Royal Institute of
Technology, Stockholm) professori Heikki A.
Loikkasen (HY) isännöimässä täysistunnossa.
Kongressin lukuisissa rinnakkaissessioissa kä-
sitellään monia tärkeitä teemoja niin teoriake-
hityksen kuin käytännönkin kannalta.

Presidentti Tarja Halonen on lupautunut
ERSA 2003 -kongressin suojelijaksi. Järjestely-
toimikunnan puheenjohtajana toimii professori
Hannu Tervo (JY) sekä varapuheenjohtajana ja
ohjelmakoordinaattorina professori Heikki Es-
kelinen (JoY).  Tarkempia tietoja kongressis-
ta saa sen kotisivuilta http://www.jyu.fi/
ersa2003/. Lisätietoja antaa myös kongressisih-
teeri Sari Pekkala, sari.pekkala@vatt.fi.



Yrjö Jahnssonin säätiö tukee suomalaista kansantaloustieteellistä, lääke-
tieteellistä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta. Säätiö myöntää apurahaa
tutkimushankkeisiin ja jatko-opiskeluun sekä järjestää seminaari- ja luento-
tilaisuuksia.

Säätiö voi sääntöjensä mukaan myös vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia. Hallituksen määrittelemin ehdoin voidaan myös perustaa
erityisrahastoja.

Verohallitus on nimennyt Yrjö Jahnssonin säätiön vuosiksi 2000–2004
sellaiseksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 ja enintään 25 000 euron
suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö voi vähentää tulostaan
verotuksessaan.

Annamme tarvittaessa auliisti lisätietoja.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ
Postiosoite: Ludviginkatu 3–5 A, 00130 Helsinki
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