essays on the Law and economics
of intellectual Property
M.Sc (Econ) Xavier Carpentierin kansantaloustieteen aineeseen kuuluva väitöskirja

tynyt ja monipuolistunut huomattavasti. IO:lla
on vaikutuksensa yritysten kannattavuuteen,
minkä lisäksi niiden keskeinen rooli innovaati-

”Essays on the Law and Economics of Intel-

oiden synnyttämisessä ja diffuusiossa on stimu-

lectual Property” tarkastettiin Helsingin

loinut taloustieteilijöiden mielenkiintoa.

kauppakorkeakoulussa 6.11.2006. Vastaväittäjänä toimi dosentti (TuKKK), VTT Tuomas
Takalo (Suomen Pankki) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas.

Yksi akateeminen lähestymistapa pitää
tärkeänä erityisten lakisäädösten tarkkaa analysointia taloudellisia konsepteja hyödyntäen,
jotta pystytään paremmin selvittämään IO-arvon
lähteet, ymmärtämään paremmin IO-strategiaa
ja luomaan parempia lainsäädäntöjä. Carpentierin väitös edistää tätä tutkimuslinjaa. Hänen
väitöskirjassaan kehittämiensä mallien analyysi
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kuuluttamaan radikaalien käsitteellisten muutosten tarpeeseen. Pesonen tarkastelee väitöskirjassaan muutoksen tematiikkaa yhtäältä luonnon käsitteellistämisessä sekä toisaalta elämäntapaan liittyvänä identiteetin muutosprosessina.
Ensimmäinen temaattinen kokonaisuus käsittelee sitä, miten ympäristökysymysten tuomat
muutoshaasteet on kohdattu organisaatio-, joh-
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