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Palkintoja

Professori Jaakko Pehkoselle on myönnetty
vuoden 2004 Schildtin palkinto arvokkaasta
tieteellisestä ja koulutustoiminnastaan. Schild-
tin palkinto jaetaan joka kolmas vuosi suomen
kielen, kulttuurin, opetustoimen, kansanter-
veyden tai taloudellisen tietämyksen syventä-
misen ja laajentamisen edistäjälle.

Nimityksiä

Professori Otto Toivanen, Ph.D. on nimitetty
HECERin johtajaksi 1.8.2004 alkavaksi viisi-
vuotiskaudeksi.

Dosentti Jukka Pirttilä on siirtynyt Suomen
Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta
Palkansaajien tutkimuslaitokseen.

Tiedoksi

Työelämän tutkimusyhdistys järjestää seminaa-
rin ”Riittääkö työvoima vai häviävätkö työpai-
kat?” maanantaina, 25. lokakuuta 2004 klo 13–
16, Tieteiden talolla Helsingissä. Osoite Kirk-
kokatu 6, sali 505.

Hinta: 50 €, Työelämän tutkimusyhdistyk-
sen jäsenille maksuton. Ilmoittautuminen 18.10.
mennessä sähköpostitse: kyllikki.valkealahti@
uwasa.fi
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Apurahoja kansantaloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen tutkimukseen, tutkijavierai-
luihin ulkomaille ja ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomeen.

Kansantaloustieteessä etusijalla ovat raha- ja palkkateoreettiset, finanssiopilliset ja kansantalous-
poliittiset tutkimukset.

Lääketieteessä apurahaa myönnetään vain: 1) elintapojen ja ympäristötekijöiden mukaan luettuna
psykososiaalinen tuki sekä traumaattisten ja kriisitilanteiden terveysvaikutuksia selvittäviin lääke-
tieteellisiin tutkimuksiin, 2) nuorten ja nuorten aikuisten erityisongelmia koskeviin lääketieteelli-
siin tutkimuksiin ja 3) päihde- ja riippuvuusongelmiin kohdistuviin lääketieteellisiin tutkimuksiin.
Lääketieteessä voidaan myöntää apurahaa myös ulkomaisiin jatko-opintoihin, jotka kohdistuvat
edellä mainituille alueille.

Terveystaloustieteessä tutkimuksen tulee käsitellä: 1) terveydenhuollon palvelujärjestelmän raken-
netta ja toimivuutta tai 2) terveydenhuollon organisointia, rahoitusta ja kannusteita.

Säätiön hallitukselle osoitetut, säätiön hakulomakkeelle kirjoitetut, perustellut apurahahakemuk-
set on toimitettava viimeistään maanantaina 4.10.2004 klo 15.30 säätiön toimistoon, Ludviginkatu
3–5 A, 00130 Helsinki. Hakemus on tehtävä lomakkeelle, jossa on merkintä YJS 8/2003.

Hakemuksia, joita ei ole laadittu hakulomakkeessa mainittujen ohjeiden mukaisesti tai jotka lähe-
tetään telefaxilla taikka sähköpostina, ei käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei myös-
kään käsitellä.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan 16.12.2004 jälkeen.

Hakulomakkeet:
Lomakkeita voidaan noutaa Yrjö Jahnssonin säätiön toimistosta, osoite Ludviginkatu 3–5 A, 4. krs
klo 8.30–15.30 tai tulostaa säätiön kotisivulta www.yjs.fi. Lomakkeita postitetaan vain pääkaupun-
kiseudun ulkopuolelle. Tilaukset puh: 09-6869 100, fax: 09-605 002, sähköposti: toimisto@yjs.fi.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja, VT Arto Alho puh. 09-6869 100, kansantaloustieteen ja terveys-
taloustieteen apurahojen osalta myös tutkimusjohtaja, VTT Hannu Vartiainen puh. 09-6869 100,
e-mail: hannu.vartiainen@yjs.fi (Yrjö Jahnssonin säätiö) sekä lääketieteen apurahojen osalta myös
tutkimussihteeri, LT Timo Partonen, puh. 09-4744 8859 (KTL), e-mail: timo.partonen@ktl.fi.
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