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TIEDOKSI
Nimityksiä
jyväskylän yliopiston hallitus on nimittänyt
ktt Ari Hyytisen kansantaloustieteen, erityi
sesti yritysrahoituksen ja pankkitoiminnan pro
fessorin virkaan 1. heinäkuuta 2007 alkaen.
hyytinen siirtyi uuteen virkaansa suomen Pan
kista, jossa hän on toiminut neuvonantajana
rahoitusmarkkina ja tilastoosastolla.
sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittä
miskeskus stakes on nimittänyt Fil dr Elina
pylkkäsen sosiaalitalouden tutkijaksi. Pylkkä
nen siirtyy tehtäväänsä ruotsin valtiovarain
ministeriöstä, jossa hän oli vuodesta 2000 al
kaen.
ktt pekka Sulamaa siirtyy Fingridiin ener
giamarkkinaasiantuntijaksi. sulamaa lähtee
kantaverkkoyhtiön palvelukseen Valtion talou
dellisesta tutkimuskeskuksesta
ktt Virve Ollikainen on nimitetty sas ins
tituuttiin konsultiksi. ollikainen väitteli jyväs
kylän yliopistosta vuonna 2006 ja on toiminut
Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa
tutkijana.
Fil dr Eva Österbacka aloitti 1. elokuuta
sosiaaliturvan erikoistutkijana kansaneläkelai
toksen tutkimusosastolla. ennen kelaan siirty
mistään österbacka toimi Åbo akademissa
yliassistenttina ja tutkijana.
eläketurvakeskus on nimittänyt ekonomis
tiksi ktl Sanna Tenhusen. tenhunen tulee
etk:n tutkimusosastolle tampereen yliopiston
tutkijan paikalta.

Palkittuja
Virallisten tilastojen tuottajien ja käyttäjien yh
teistoimintaa edistävä yhdistys international

association for official statistics on palkinnut
Ilja Kristian Kavoniuksen (ekP) kirjoitukses
taan ”the implication of employee stock op
tions and holding Gains for disposable in
come and household saving rates in Finland”.
kavonius sijoittui toiseksi nuorille tilastovirkai
lijoille suunnatussa kirjoituskilpailussa.

Työn ulkoistamista pohdittiin
CESifon, HECERin ja RAKAn
seminaarissa
Professorit Erkki Koskela ja Rune Stenbacka
järjestivät yllä mainittujen laitosten tuella kesä
kuun alussa kansainvälisen kaksipäiväisen
workshopin aiheesta ”international outsour
cing”. tilaisuuteen osallistui 36 tutkijaa, joista
kolmasosa oli ulkomailta.
harvardin yliopiston professori Elhanan
Helpman avasi seminaarin laajalla katsauksella
ulkomaille ulkoistamisen eli offshoringilmiön
teoriaan ja tutkimukseen. hän lähti liikkeelle
kansainvälisen kaupan perinteisistä selityksistä
eli ricardon suhteellisen edun periaatteesta,
heckscherohlin teoreemasta sekä tuotannon
mittakaavaetuihin ja monopolistiseen kilpai
luun perustuvasta helpmankrugman teorias
ta päätyen moderniin mikroteoreettiseen tar
kasteluun, jossa yritykset ovat tuottavuudeltaan
heterogeenisia. helpman näytti, miten epätäy
dellisten sopimusten maailmassa suhteellinen
etu voi syntyä oikeusjärjestelmästä, rahoitus
markkinoilta tai työmarkkinoilta ja miten sa
malla toimialallakin osa yrityksistä päätyy vie
mään tuotteitaan, osa tekemään suoria sijoituk
sia ja osa puolestaan ulkoistamaan tiettyjä toi
397

KAK 3 / 2 007

mintojaan ulkomaille. tutkimus on näin palaa
massa jo ricardon esittämiin kysymyksiin siten
täydennettynä, että suhteellista etua ei enää pi
detä annettuna, vaan se selitetään erilaisten
instituutioiden toiminnan tuloksena.
seminaari päättyi Cesifon johtajan, profes
sori HansWerner Sinnin esitykseen hyvinvoin
tivaltion ja ulkoistamisen yhteydestä. sinn kes
kittyi saksan kansantalouden viimeaikaiseen
kehitykseen väittäen anteliaan sosiaaliturvan
johtaneen sekä liian suureen vientiin että teol
lisen tuotannon liian suureen siirtymiseen ul
komaille. saksasta on tullut basaaritalous, joka
keskittyy vain tuotantoketjun loppupäähän.
liiallisella hän tarkoitti toteutunutta kehitystä
verrattuna tilanteeseen, joka olisi saavutettu,
jos palkat olisivat joustaneet siten, että täystyöl
lisyys olisi toteutunut. hyvinvointivaltion tar
joamaa sosiaaliturvaa hän piti mielestään palk
kajäykkyyksien aiheuttajana. sinn ei kuitenkaan
esittänyt hyvinvointivaltion purkamista, vaan
sen uudistamista siten, että kaikkien olisi otet
tava työtä vastaan sosiaaliturvan turvatessa riit
tävän toimeentulon.
näiden esitelmien välissä oli kahdeksan
muuta esitystä, jotka tarkastelivat ulkoistamis
ta sekä teoreettisen että empiirisen tutkimuk
sen menetelmin. aihepiirin uutuus näkyi esi
tyksissä siten, että ulkoistamisen määritelmät
vaihtelivat esitelmästä toiseen.

kuuta. tilaisuuteen osallistui vajaat 50 tutkijaa,
joista noin kolmannes suomesta. tarjottujen
esitysten lisäksi tilaisuuteen oli kutsuttu huip
puyksikön tieteellisen neuvottelukunnan jäse
nistä professorit Alison Booth (essex) ja Steve
Machin (university College, london). Booth
esitelmöi verotuksen ja lasten päivähoidon tuen
vaikutuksista työn tarjontaan oeCdmaissa.
Machinin aiheena oli koulujen rehtorien palk
kaus ja koulujen menestyminen isossaBritan
niassa. tarjottuja esitelmiä pidettiin kolmen
päivän aikana kaikkiaan 15. aiheet käsittelivät
muun muassa diskriminaatiota, työntekijöiden
alueellista liikkuvuutta, perhetaustan ja koulu
järjestelmän vaikutuksia sekä työvoimapolitii
kan ja työttömyyden keston yhteyttä. kesäins
tituuttien sarja jatkuu ensi vuonna Århusissa.
aiemmin keväällä pekka Ilmakunnas ja
Mika Maliranta järjestivät pohjoismaisen huip
puyksikön puitteissa helsingissä kaksipäiväisen
workshopin ”labor turnover and Firm Perfor
mance”. kutsuttuna esitelmöitsijänä oli profes
sori David Margolis Pariisin yliopistosta. Work
shopin 12 esitelmää käsittelivät mm. yritys
kauppojen ja ulkomaalaisomistuksen vaikutuk
sia yritysten henkilöstöön sekä työsuhteiden
kestoa.

Työn taloustieteen pohjoismainen
huippuyksikkö piti kaksi
seminaaria

Perinteinen taloustutkijoiden kesäseminaari
järjestettiin jyväskylän yliopistolla 13.–14. ke
säkuuta 2007 jo 24. kerran. seminaari kokosi
yhteen taloustutkijoita ja muita aihepiiristä
kiinnostuneita ympäri suomen.
ensimmäisen seminaaripäivän alussa valtio
sihteeri Raimo Sailas (VM) piti plenumesitel
män talouspolitiikan haasteista alkavalla halli
tuskaudella. samassa tilaisuudessa jaettiin pal

Pohjoismaisen työn taloustieteen huippuyksi
kön suomen ryhmästä professorit Roope Uusi
talo, Markus Jäntti ja pekka Ilmakunnas järjes
tivät ”nordic summer institute in labor eco
nomics” seminaarin hanasaaressa 7–9. kesä
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Taloustutkijoiden XXIV kesä
seminaari kokoontui Jyväskylässä
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kinto vuoden 2006 parhaalle talousennustajal
le. Palkinnon sai elinkeinoelämän tutkimuslai
tos. lisäksi Palkansaajien tutkimuslaitos palkit
tiin vuosien 1997–2006 parhaana Bktennus
tajana.
ensimmäisen seminaaripäivän esitykset
päätti professori paavo Okon (tukkk) ple
numesitelmä, jonka aiheena oli globalisaatio ja
suomen aluerakenne. Päivän päätteeksi semi
naarivieraat kokoontuivat cocktailtilaisuuteen,
jossa vieraita viihdytti dixie harlem yhtye.
Cocktailtilaisuuden jälkeen ilta jatkui risteilyl
lä Päijänteellä. kahden päivän aikana seminaa
rissa esiteltiin yhteensä 60 tutkimusta kansan
taloustieteen ja yrityksen taloustieteiden aloilta.
seminaaria tukivat Yrjö jahnssonin säätiö ja
sanomalehti keskisuomalainen.

EKP:n pääjohtaja Trichet alusti
euroalueen kasvumahdollisuuksista
SuomiAreenatapahtumassa Porissa
suomen Pankki järjesti kaksi kutsuvierastapah
tumaa Porin jazzien aikaan 20. heinäkuuta pi
detyssä suomiareenatapahtumassa. sateisesta
säästä huolimatta tilaisuuksiin osallistui parisa
taa politiikan ja talouselämän vaikuttajaa.
euroalueen kasvumahdollisuuksia käsitte
levässä tilaisuudessa pohdittiin niitä keinoja,
joilla euroalueen kasvupotentiaalia voitaisiin
nostaa. Paneelikeskustelussa olivat mukana
pääjohtaja JeanClaude Trichet (ekP), profes
sori Bengt Holmström (Mit) sekä professori
Matti pohjola (hkkk). suomen Pankin pää
johtaja Erkki Liikanen oli paneelissa puheen
johtajana.
euroalueen talouskasvu on voimistunut sel
västi vuoden 2005 jälkipuoliskosta lähtien. Voi
mistumisen arvioidaan olevan ensisijaisesti
suhdanneluonteista: arviot euroalueen pitkän

aikavälin potentiaalisesta kasvuvauhdista ovat
edelleen suhteellisen vaatimattomia ja selvästi
alempia kuin vastaavat arviot Yhdysvalloista.
Voidaankin havaita, ettei 1990luvun aikana
syntynyt kuilu ole umpeutunut.
Pääjohtaja trichet tarkasteli euroalueen ja
Yhdysvaltain talouksien pidemmän aikavälin
trendikasvuvauhteja ja niiden eron taustalla
olevia tekijöitä. trichet’n mukaan euroalueen
työllisyyskehitys on kymmenen viimeksi kulu
neen vuoden aikana osoittanut kohentumisen
merkkejä ja tehtyjen työtuntien kokonaismäärä
suhteutettuna väestöön on kasvanut jopa hie
man Yhdysvaltoja nopeammin. tästä huoli
matta euroalueen työllisyysaste on yhä selvästi
Yhdysvaltoja alempi ja työttömyys korkeampi.
erityisesti nuorten, naisten ja ikääntyneiden
työllisyys on euroalueella tuntuvasti Yhdysval
toja vähäisempää. euroopan työmarkkinoilla
onkin merkkejä siitä, että rakenteelliset tekijät
vaikeuttavat joidenkin väestöryhmien työllisty
mistä.
työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmi
en ohella toinen euroalueen talouskasvua ra
joittava tekijä on trichet’n mukaan tuottavuu
den kehitys. euroalueen Yhdysvaltoja hitaam
pi tuottavuuskehitys on ollut keskeinen syy
Bktkasvuvauhtien eroon kymmenen viime
vuoden aikana. tuottavuuskehityksen erot
näyttävät keskittyvän muutamalle toimialalle,
jotka hyödyntävät intensiivisesti tieto ja vies
tintätekniikkaa (iCt). tällaisia aloja ovat en
nen kaikkea tukku ja vähittäiskauppa sekä
rahoitusala. tilanteeseen on esitetty erilaisia
selityksiä. euroalueella on pyritty edistämään
työllisyyttä politiikkatoimin erityisesti sellaisien
henkilöiden kohdalla, joiden tieto ja taitotaso
on keskitason alapuolella, mikä on voinut hi
dastaa havaittua tuottavuuskasvua. tätä tär
keämpänä tekijänä trichet näkee kuitenkin
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euroopan talouden Yhdysvaltoja vähäisemmän
joustavuuden, joka estää sitä hyödyntämästä
täysin uuden teknologian sekä globalisaation
antamia mahdollisuuksia.
kaiken kaikkiaan trichet katsoi, että raken
neuudistusten puute on keskeinen syy poten
tiaalisen tuotannon kasvuvauhdin hitauteen
euroopassa. hänen mukaansa nykyinen suo
tuisa taloustilanne antaa euroalueen maille hy
vät edellytykset viedä eteenpäin sellaisia raken
teellisia uudistuksia, jotka edesauttavat kasvu
potentiaalin nostamista. työmarkkinoiden
toiminnan parantamiseksi ja työllisyyden lisää
miseksi trichet näki tarpeelliseksi lisätä työn
teon kannustimia mm. uudistamalla vero ja
sosiaaliturvajärjestelmiä. Myös hyödykemark
kinoiden sääntelyn vähentäminen ja kilpailun
lisääminen ovat tärkeitä talouden kasvumah
dollisuuksien kohentamisen näkökulmasta.
tältä osin hän korosti rahoitusmarkkinoiden
integraation jatkamisen, energiamarkkinoiden
kilpailullisuuden lisäämisen ja palveludirektii
vin toimeenpanon tärkeyttä.
trichet totesi myös, että työ ja hyödyke
markkinoiden uudistuksia on syytä täydentää
sellaisilla politiikkatoimilla, jotka edistävät in
novaatioita ja teknistä kehitystä. näitä ovat
muun muassa yrittäjäystävällisen toimintaym
päristön luominen, tutkimus ja kehityspanos
tusten nostaminen sekä henkisen pääoman li
sääminen. edellä mainittujen tarjontapuolen
tekijöiden ohella trichet painotti yleisen mak
rotalouspolitiikan merkitystä talouskasvulle.
tässä yhteydessä hän korosti vakaus ja kasvu
sopimuksen noudattamisen tärkeyttä ja erityi
sesti sitä, että kaikkien euromaiden tulisi kun
nioittaa niitä sitoumuksia, joita ne antoivat
huhtikuussa Berliinin kokouksessa.
Professori Pohjola korosti omassa puheen
vuorossaan tieto ja viestintätekniikan hyö
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dyntämisen roolia tuottavuuden kasvun nos
tamisessa. hän totesi, että eurooppa ei ole
tuottavuuskehityksen suhteen homogeeninen,
vaan maiden välillä on merkittäviä eroja. lisäk
si hän arvioi, että Yhdysvallat ja eurooppa ovat
kyenneet hyötymään samalla tavoin tieto ja
viestintätekniikan nopeasta kehityksestä, kun
asiaa tarkastellaan iCtalan tuotannon kannal
ta. trichet’n tavoin Pohjola kuitenkin katsoi,
että Yhdysvallat on ollut eurooppaa parempi
iCt:n hyödyntämisessä muilla toimialoilla,
etenkin eri palveluissa.
Viimeaikainen kehitys Yhdysvalloissa viit
taa Pohjolan mukaan siihen, että iCttuotan
non merkitys tuottavuuden kasvulle on vähen
tynyt samalla, kun iCt:tä käyttävien alojen
merkitys on kasvanut. samansuuntainen kehi
tys voi olla edessä euroopassa. Pohjola arvioi
kin, että toimisto ja muun vastaavan työn ai
empaa tehokkaampi järjestäminen uuden tek
niikan avulla johtaa tuottavuuskehityksen no
peutumiseen. esimerkkeinä hän mainitsi toi
mintojen ulkoistamisen, digitalisoinnin ja auto
matisoinnin. euroopan mahdollisuudet Pohjo
la näki tässä suhteessa hyvinä. toimintojen
uudelleenjärjestelyssä mobiilitekniikalla on
keskeinen rooli ja eurooppa on tältä osin hy
vissä kilpailuasemissa. Myös julkisen sektorin
suuri koko voi kääntyä euroopan eduksi, mi
käli julkinen sektori ottaa innovaattorin roolin
töiden uudelleenorganisoinnissa.
Professori holmström tarkasteli puheen
vuorossaan niitä syitä, jotka mahdollisesti ovat
heikentäneet eurooppalaisten yritysten kykyä
hyödyntää tietotekniikkaa (it) suhteessa ame
rikkalaisiin yrityksiin. hänen mukaansa itin
vestointien alempi tuotto – ja siten vähäisempi
määrä – euroopassa ei johdu niinkään itse it
investoinneista. ongelmana ovat niitä täyden
tävät (eitekniset) investoinnit, kuten uudet
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toimintatavat ja liikemallit sekä uudet kannus
tinjärjestelmät, joita yritykset tarvitsevat saa
dakseen täyden hyödyn itinvestoinneista.
holmströmin mukaan näyttää siltä, että eu
rooppalaiset yritykset ovat tältä osin olleet sel
västi amerikkalaisia kilpakumppaneitaan huo
nompia. syynä voivat olla euroopan työmark
kinoiden jäykkyydet, jotka vaikeuttavat organi
saatiouudistusten läpivientiä, tai rahoitusmark
kinoiden puutteet, jotka hankaloittavat uusien
yritysten rahoituksen saantia ja kasvua.
holmström katsoi, että euroopassa kehitys
on tässä suhteessa menossa parempaan suun
taan. hän ei kuitenkaan ole yhtä optimistinen
kuin Pohjola. holmström näkee, että euroo
passa suhtautuminen niin epäonnistumisiin
kuin uuden kokeiluun on yhä kehityksen rajoit
teena, samoin suhtautuminen organisaatiomuu
toksiin.

SuomiAreenalla keskusteltiin
myös ikääntymisen vaikutuksista
rahoitusmarkkinoihin
suomen Pankin järjestämän toisen paneelikes
kustelun aiheena olivat ikääntymisen vaikutuk
set rahoitusmarkkinoihin. aiheesta keskusteli
vat talouspoliittinen neuvonantaja Craig S.
Hakkio (Federal reserve Bank of kansas City),
toimitusjohtaja Satu Huber (Finanssialan kes
kusliitto), ylijohtaja Seija Ilmakunnas (Vatt)
sekä osastopäällikkö Antti Suvanto (suomen
Pankki). Puheenjohtajana paneelissa oli suo
men Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.
syntyvyyden väheneminen, eliniän pitene
minen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläk
keelle vaikuttavat teollisuusmaiden talouskehi
tykseen monin eri tavoin. työvoiman tarjonnan
supistuminen alentaa talouksien potentiaalista
kasvuvauhtia ja eläke, hoiva sekä terveyden

huoltomenojen kasvu rasittaa erityisesti julkisia
talouksia.
ikääntyminen vaikuttaa myös globaaleihin
rahoitusmarkkinoihin. Paneelikeskustelussa
arvioitiin niitä vaikutuksia, joita ikääntymisellä
on rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä
muun muassa sijoitustuotteiden valikoimaan.
hakkio aloitti paneelin esittelemällä arvioi
ta siitä, miten väestön mediaaniikä nousee
kehittyneissä ja kehittyvissä maissa seuraavien
50 vuoden aikana. teoreettisten tarkastelujen
mukaan ikääntyminen vaikuttaa varallisuus
kohteiden (assettien) kysyntään ja tarjontaan ja
siten myös niiden hintoihin. alkuvaiheessa –
ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymis
tä – hinnat nousevat, kun kotitaloudet varau
tuvat tulevaan eläköitymiseensä lisäämällä
säästämistä ja sijoittamalla osakkeisiin ja mui
hin varallisuuskohteisiin. eläkkeellä säästöjä
vuorostaan puretaan, mikä painaa hintoja alas
päin.
Vaikka teoreettisten tarkastelujen antamat
tulokset ovat melko yhdenmukaisia, hakkion
mukaan ei ole selvää, miten suuri varallisuus
kohteiden hintojen muutos on odotettavissa.
empiirinen tutkimus viittaa siihen, etteivät ko
titaloudet vähennä merkittävästi rahoitusvaral
lisuuttaan perinnönjättö ja muiden motiivien
vuoksi eläkkeellä ollessaan. lisäksi tulevat de
mografiset muutokset ovat olleet jo pitkään
tiedossa, joten rahoitusmarkkinoilla on ollut
runsaasti aikaa mukautua tilanteeseen.
hakkio arvioi lopuksi, että ikääntyminen
vaikuttaa myös rahoitusmarkkinoilla tarjolla
oleviin tuotteisiin. todennäköisesti sellaisten
rahoitustuotteiden kysyntä kasvaa, joita voi
daan käyttää kertyneen varallisuuden vähittäi
seen purkamiseen. näitä ovat mm. käänteiset
asuntolainat. lisäksi kotitaloudet voivat hakea
aiempaa enemmän suojaa eliniän pidentymisen
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aiheuttamaa toimeentuloriskiä vastaan, mikä
lisännee erilaisten annuiteettituotteiden kysyn
tää. näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun
ikääntymisen aiheuttamien menopaineiden
vuoksi joudutaan leikkaamaan eläke ja muita
sosiaaliturvaetuuksia.
Vattin ilmakunnaksen mukaan eläkera
hastojen purkamisen vaikutukset muun muassa
osakekursseihin jäävät uusimpien arvioiden
perusteella aiempaa pelättyä pienemmiksi.
Muutokset ovat vähittäisiä ja markkinoilla on
aikaa sopeutua niihin. lisäksi yksityisen eläke
säästämisen kasvu toimii osittaisena vastavoi
mana julkisten eläkerahastojen supistumiselle.
Yksityistä eläkesäästämistä lisää mm. lakisää
teisten eläkkeiden etuustason leikkaaminen.
Myös eliniän kohoaminen samoin kuin eläke
järjestelmien tulevaan kehitykseen liittyvä epä
varmuus voivat lisätä yksityistä säästämistä
vanhuuden varalle. ilmakunnaksen mukaan
eläkekaton puuttuminen työeläkkeistä on jät
tänyt suomessa vähemmän kasvualustaa hen
kilökohtaiselle eläkesäästämiselle moniin mui
hin maihin verrattuna.
suomen Pankin suvannon mukaan väestön
ikääntyminen näyttää johtavan rahastoinnin
merkityksen kasvuun eläkejärjestelmissä. tä
män pitäisi vuorostaan edistää rahoitusmarkki
noiden kehitystä globaalisti. lisäksi suvanto
arvioi hakkion ja ilmakunnaksen tavoin, että
omaisuusarvojen voimakasta pudotusta tuskin
tarvitsee pelätä, sillä ikääntymisilmiön globaa
lista luonteesta huolimatta demografiset muu
tokset tapahtuvat eri aikaan eri maissa. Vaikka
säästämisaste saattaakin keskimäärin alentua
eläkeläisten osuuden kasvaessa, muiden ikäryh
mien säästäminen todennäköisesti lisääntyy
samanaikaisesti. tähän on suvannon mukaan
ainakin kaksi syytä: eliniän odotettu pidenty
minen sekä huoli julkisten eläkejärjestelmien
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kyvystä tarjota luvatut eläkeetuudet kaikissa
olosuhteissa. lisäksi halu kartuttaa jälkeläisille
jätettävää perintöä voi ylläpitää säästämistä
myös eläkkeellä ollessa erityisesti niiden suku
polvien kohdalla, jotka eivät ole itse saaneet
perintöjä. tässä suhteessa käyttäytyminen voi
kuitenkin suvannon mukaan muuttua ajan
myötä. tämä lisäisi sellaisten rahoitustuottei
den kysyntää, joiden avulla epälikvidiä varalli
suutta voitaisiin käyttää kulutuksen rahoittami
seen.
Finanssialan keskusliiton huber yhtyi hak
kion näkemykseen siitä, että ikääntyminen lisää
erilaisten annuiteettiperusteisten rahoitustuot
teiden kysyntää. tämä koskee myös suomea.
eläkkeiden lisäksi tarvitaan huberin mukaan
usein omaa säästämistä, ja luonteva tapa pur
kaa säästöjä olisi loppuelämän kestävä eläke.
elinikäistä lisäeläkettä voisi huberin mukaan
rahoittaa paitsi etukäteen tapahtuvalla sidotul
la säästämisellä – jossa säästöt ohjataan eläke
turvaan – myös muuntamalla muita säästöjä ja
varallisuutta eläketurvaksi. siten elinikäisen
lisäeläkkeen voisi rahoittaa myös kertaluontei
sella maksulla esimerkiksi hyödyntämällä omis
tusasuntoon sitoutunutta varallisuutta.

Lappeenranta voitti jalkapallon
SMturnauksen
järjestyksessään jo kymmenes taloustieteilijöi
den sMjalkapalloturnaus käytiin Vehkalam
men tekonurmikentällä jyväskylässä torstaina
9. elokuuta. kotijoukkueen, jyväskylän yliopis
ton taloustieteiden tiedekunnan kanssa palkin
topokaalista ottelivat helsingin kauppakorkea
koulun, turun kauppakorkeakoulun, lappeen
rannan teknillisen yliopiston sekä oulun, Vaa
san ja kuopion yliopistojen taloustieteellisten
yksikköjen henkilökuntajoukkueet. täksi vuo

Ti e d o k s i

deksi turnauksen sääntöjä uudistettiin siten,
että kenttäpelaajista vähintään yhden täytyy
olla nainen. sääntöuudistus osoittautui hyvin
onnistuneeksi. turnauksen pelejä väritti nais
pelaajien runsas osanotto.
Paahtavassa helteessä käytyjen tasaväkisten
kamppailujen jälkeen turnausvoiton vei lopulta
viimevuotiseen tapaan lappeenrannan teknil
linen yliopisto. loppuottelussa lappeenranta
kukisti niukasti oulun yliopiston joukkueen
(2–1). helsingin kauppakorkeakoulu sijoittui
kolmanneksi voitettuaan pronssiottelussa tu
run kauppakorkeakoulun. Myöhemmin ravin

tola lozzissa turnauksen palkinnot jakoivat
jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Erkki Tuu
nanen sekä jyväskylän yliopiston taloustietei
den tiedekunnan dekaani Jaakko pehkonen ja
professori (vs.) Mika Haapanen. Palkintolauta
sen ja kiertävän voittopokaalin vastaanotti lap
peenrannan joukkueesta professori Kalevi Ky
läheiko. lisäksi tilaisuudessa sovittiin, että
neljä vuotta jyväskylässä pelattu sMturnaus
järjestetään seuraavaksi oulussa elokuun toi
sella viikolla 2008. nähtäväksi jää, pystyykö
lappeenranta ensimmäisenä joukkueena kol
meen peräkkäiseen turnausvoittoon. 
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