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Muutoksia Kansantaloudellisenaikakauskirjan toimituksessa
Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitus-
sihteeri Tuula Torvi (VATT) jättää tehtävän-
sä. Numerosta 4/2003 lähtien tehtävää hoitaa
Aila Mustonen Palkansaajien tutkimuslaitok-
sesta.

Aila Mustonen vastaa myös Kansantalou-
dellisen Yhdistyksen jäsenrekisteristä ja osoit-
teenmuutoksista sekä aikakauskirjan tilauksis-
ta 1.12.2003 alkaen.Palkintoja
Yrjö Jahnsson Award in Economics myönnet-
tiin tänä vuonna Mathias Dewatripontille (Uni-
versite Libre de Bruxelles) tunnustuksena hä-
nen työstään taloustieteessä. Palkintokomite-
aan kuuluivat Kevin Roberts, Richard Blundell,
Brigit Grodal, Pierre Pestieau ja Rune Sten-
backa.

Mathias Dewatripont on tehnyt uraa uur-
tavaa työtä sopimusteorian ja organisaatioteo-
rian alalla yhtenä Euroopan johtavista talous-
tieteilijöistä. Hänen varhainen tutkimuksensa
sopimusten uudelleenneuvottelusta, korostaen
erityisesti moraalista hasardia ja epäsuotuisaa
valikoitumista, aloitti aiheesta käydyn laajan
tieteellisen keskustelun. Dewatripont on teh-
nyt myös erinomaista soveltavaa tutkimusta,
osoittaen kuinka sopimusteoriaa voidaan sovel-
taa käytäntöön. Lisäksi hän on tehnyt ansiokas-

ta tutkimusta siirtymätalouksien ja talouskehi-
tyksen alalla. Myös yhteistutkimukset Eric Mas-
kinin, Gérard Rolandin, Ian Jewittin ja Jean
Tirolen kanssa ovat saaneet laajaa huomiota.
Hänen uudempaa tutkimustaan yritysrahoituk-
sen sekä organisaatioteorian alalla voidaan sa-
moin pitää tärkeänä kontribuutiona kyseisten
teorioiden kehitykselle.

KTL Jaakko Simonen on saanut parhaan
paperin EPAINOS -palkinnon tutkimuksel-
laan ”Regional Externalities in the Dynamic
System of Three Regions” European Regional
Science Associationin (ERSA) kongressin yh-
teydessä järjestetyssä nuorten tutkijoiden ses-
siossa. Vuoden 2003 ERSAn kongressi pidet-
tiin Jyväskylässä. Simonen toimii tällä hetkellä
KAVAn tutkijakoulutettavana ja työskentelee
Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekun-
nassa.XXVI Kansantaloustieteen päivät2004 Kuopiossa
Taloustieteellinen Seura järjestää XXVI Kan-
santaloustieteen päivät Kuopiossa 5.–6.2.2004
yhteistyössä Kuopion yliopiston kauppatietei-
den laitoksen ja terveyshallinnon ja -talouden
laitoksen kanssa. Esitykset kaikilta taloustie-
teen osa-alueilta ovat tervetulleita. Alustajiksi
aikovia pyydetään toimittamaan esitystensä tii-
vistelmät 2.1.2004 mennessä Seuran sihteeril-
le. Lisätietoa päivistä Seuran verkkosivuilta
http://www.taloustieteellinenseura.fi 




