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TIEDOKSI

Taloustieteellisen Yhdistyksen 
johtokunta vaihtui

Vuosikokouksessa 22.4. Taloustieteellisen Yh-
distyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
sääntöjen mukaisesti edellisen vuoden varapu-
heenjohtaja Topi Miettinen. Uudeksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Meri Obstbaum. Vuo-
sikokouksessa yhdistyksen johtokuntaan valit-
tiin myös uusia jäseniä. Paikastaan johtokun-
nassa luopuivat väistyvä puheenjohtaja Tuomas 
Pekkarinen, Kari Heimonen, Pasi Sorjonen ja 
Jani Luoto. Uusiksi johtokunnan jäseniksi va-
littiin Jani-Petri Laamanen (Tampereen yliopis-
to), Jenni Pääkkönen (Valtiovarainministeriö), 
Anssi Rantala (Aktia Pankki) ja Janne Tukiai-
nen (VATT). Yhdistys kiittää väistyvää puheen-
johtajaa ja muita väistyviä johtokunnan jäseniä.

Yrjö Jahnssonin säätiön 
tiedepalkinto unkarilaiselle Botond 
Kőszegille 

Vuoden 2015 Yrjö Jahnsson Award in Econo-
mics on myönnetty professori Botond 
Kőszegille. Palkinto myönnettiin Kőszegin te-
kemästä käyttäytymistaloustieteellisestä tutki-
muksesta. Hänen kehittämiä lähestymistapoja 
on sovellettu huutokauppojen, yritysten hin-
noittelupäätösten, työn tarjonnan ja säästämis-
päätösten analyysiin. Kőszegin tutkimukset 
ovat auttaneet ymmärtämään myös sitä, miksi 
ihmisillä on taipumus ns. tappiokammoon (loss 
aversion). tarkasteluissa. 

Botond Kőszegi on Budapestissa toimivan 
Central European Universityn taloustieteen 
professori. Hän väitteli tohtoriksi MIT:ssa 
vuonna 2000. Ennen Budapestiin siirtymistään 
hän toimi professorina Berkeleyn yliopistossa. 

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahns-
son Award in Economics -palkinnonsaajan yh-
teistyössä Euroopan taloustieteilijöiden yhdis-
tyksen, European Economic Associationin 
kanssa. Palkinnon valintalautakuntaan kuului-
vat Mark Armstrong, Tim Besley, Hélène Rey, 
Juuso Välimäki ja Fabrizio Zilibotti. 

Joka toinen vuosi jaettava palkinto myön-
netään enintään 45-vuotiaalle taloustieteilijälle, 
jonka panos eurooppalaiseen taloustieteeseen 
on merkittävä. Palkinto on jaettu vuodesta 
1993 alkaen. Vuonna 2013 palkinnon saivat 
Hélène Rey ja Thomas Piketty. Palkinnon suu-
ruus on 20 000 euroa.

IMF julkaisi läpinäkyvyysarvion 
Suomen julkisesta taloudesta

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisi maalis-
kuussa 2015 Suomen julkista taloutta koskevan 
lä pi näkyvyysarvion. Arvion perustana on  IMF:n 
kehittämä Fiscal Transparency Evaluation -me-
netelmä. Vastaava arvio on laadittu aikaisem-
min yhdeksästä maasta.

Arvion mukaan Suomen menettelytavat 
vastaavat suurimmaksi osaksi parhaita kansain-
välisiä käytäntöjä. IMF kuitenkin kehottaa 
Suomea esittämään julkista taloutta koskevat 
tilastot nykyistä kattavammassa muodossa sekä 
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selventämään finanssipolitiikkaa koskevaa ta-
voitteenasettelua ja lisäämään tavoitteiden to-
teutumista koskevaa raportointia. Julkista talo-
utta koskevien riskien raportointia tulisi koota 
yhteen, mikä mahdollistaisi nykyistä kattava-
vamman kokonaiskuvan muodostamista julki-
seen talouteen kohdistuvista riskeistä. 

Arviossa kiinnitetään huomiota myös valtio-
varainministeriön ennusteisiin. Makrotaloudel-
listen ennusteiden laatu ja osuvuus on arvion 
eurooppalaisessa vertailussa hyvällä tasolla. Sen 
sijaan julkisia menoja ja tuloja koskevien ennus-
teiden osuvuudessa on parantamisen varaa.

Raportti on julkinen: http://www.imf.org/
external/np/sec/pr/2015/pr15109.htm

Raimo Sailas ykkönen 
kansliapäälliköistä

Dosentti Eero Murto laati ministereiden ja vir-
kamiesten vaikuttajalistan vuonna 2012 teke-
mänsä kyselyn perusteella. Kysely lähetettiin 
poliitikkojen ja johtavien virkamiesten lisäksi 
toimittajille, elinkeinoelämän ja työmarkkina-
järjestöjen edustajille sekä poliittisille avustajil-
le. 

Kansliapäälliköistä Raimo Sailas nostettiin 
viime vuosikymmenten ylivoimaisesti vaikutus-
valtaisimmaksi kansliapäälliköksi. Hänet nime-
si ykköseksi 77 prosenttia vastaajista. Toiseksi 
eniten mainintoja sai kansliapäällikkö Erkki 
Virtanen, mutta puolet vähemmän kuin Sailas. 
Sailas oli valtiovarainministeriön kansliapääl-
likkö 1995–2013, mutta monet pitävät häntä 
tämän lisäksi Suomen lähihistorian vaikutus-
valtaisimpana virkamiehenä ylipäänsä. Virta-
nen on toiminut kauppa- ja teollisuusministe-
riön, myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön 
kansliapäällikkönä vuodesta 1998. Molemmat 
muistetaan myös heidän aiemmista tehtävistään 

valtiovarainministeriön budjetti- ja apulaisbud-
jettipäälliköinä. 

Murron tutkimus kuuluu Tampereen yli-
opiston johtamiskorkeakoulun koordinoimaan 
Suomen Akatemian projektiin, joka koskee 
poliittista valtaa Suomessa. Lisätietoja julkai-
susta: Eero Murto, Virkamiesvaltaa? Ministeri-
en ja virkamiesten väliset valtasuhteet Suomessa 
viime vuosikymmenien aikana, Tampere Uni-
versity Press 2014. 

Espoolainen Otso Kirveskari 
vuoden 2015 lukiolaisten 
talousguruksi

Otso Kirveskari Kuninkaantien lukiosta on 
voittanut vuoden 2015 Talousguru-kilpailun. 
Kilpailun toiseksi tuli Touko Hakahuhta Jär-
venpään lukiosta ja kolmanneksi Miki Toivo-
nen Kauniaisten lukiosta. Helsingissä 25.–
26.2.2015 pidettyyn loppukilpailuun valittiin 
10 alkukilpailussa parhaiten menestynyttä opis-
kelijaa. Alkukilpailussa oli mukana yli 1700 
oppilasta 116 lukiosta. 

Jo 18. kerran järjestetyn kilpailun tavoittee-
na on edistää lukiolaisten talousosaamista. Kil-
pailussa menestymisen kautta on mahdollista 
saada myös opiskelupaikka korkeakoulussa il-
man sisäänpääsykoetta. Kolme parasta voi ha-
kea suoraa opiskelupaikkaa Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakouluun, Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakouluun tai Tampereen yliopis-
toon (kauppatiede). Tämän lisäksi kaikki kym-
menen finalistia voivat hakea opiskelupaikkaa 
Helsingin yliopistoon (taloustiede) sekä kieli-
kokeen läpäistyään Svenska handelshögskola-
niin. 

Talousgurun järjestävät yhteistyössä Finans-
sialan Keskusliitto, Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liitto HYOL ry ja FINEn Va-
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kuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat 
myös Taloustoimittajat ry ja Suomen Lukiolais-
ten Liitto.

Adam Smithin pääteos on käännetty 
kokonaisuudessaan suomeksi

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä, 
kun Adam Smith julkaisi tunnetun teoksensa 
An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations (1776). Juhlavuoteen voi val-

mistautua perehtymällä Jaakko Kankaanpään 
vastikään julkaistuun suomennokseen Kanso-
jen varallisuus (WSOY 2015). Smithin pääteos 
julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuu-
dessaan suomeksi. Hankkeen pani alulle The 
Royal Society of Arts. Kustantamisesta on vas-
tannut WSOY. ja Kaute-säätiö on tukenut han-
ketta apurahalla. Kirjan esipuheen on kirjoitta-
nut Sixten Korkman. Uusi käännös jaetaan 
kirjastoille koko maassa. Teoksessa on sivuja 
978, ja se painaa 1,5 kiloa. □




