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TIEDOKSI

Kansantaloudellinen aikakauskirja 
ja Finnish Economic Papers saavat 
laaja-alaisen toimitusneuvoston

Taloustieteellisen yhdistyksen johtokunta päät-
ti syksyllä Kansantaloudellisen aikakauskirjan 
ja Finnish Economic Papers -aikakauskirjan 
päätoimittajien ehdotuksesta nimittää lehdille 
kotimaisen toimituskunnan. Samalla johtokun-
ta hyväksyi toimituskunnan mandaatin. Sen 
mukaan toimituskunnan jäsenen tehtävänä on

– artikkeleiden hankkiminen omasta lähi-
piiristä ja omalta erikoisalueelta kum-
paankin aikakauskirjaan

– toimiminen tarjottujen artikkeleiden 
vertaisarvioijana ja vertaisarvioijien 
hankkiminen 

– ehdotusten tekeminen kommentoita-
vaksi lähetettyjen artikkelien hyväksymi-
sestä tai hylkäämisestä sekä julkaisufoo-
rumista (Finnish Economic Papers tai 
Kansantaloudellinen aikakauskirja)

– valmistuvien väitöskirjojen seuraaminen 
ja niistä ilmoittaminen Kansantaloudel-
lisen aikakauskirjan toimitukselle

– tiedotusluonteisten uutisten toimittami-
nen Kansantaloudelliselle aikakauskir-
jalle.

Toimitusneuvoston jäsenet nimitetään kahdek-
si vuodeksi kerrallaan. Toimitusneuvoston jä-
seninä vuonna 2017 aloittavat:

KTT Henna Busk, Pellervon taloustutkimus
KTT Mika Haapanen, Jyväskylän yliopisto 
Professori Pertti Haaparanta, Aalto yliopiston 
kauppakorkeakoulu
VTT Tuulia Hakola-Uusitalo, Valtiovarain-
ministeriö
Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto 
KTT Karlo Kauko, Suomen Pankki 
Professori Heikki Kauppi, Turun yliopisto
Professori Maria Kopsakangas-Savolainen,  
Oulun yliopisto 
VTT Tuomas Kosonen, Palkansaajien  
tutkimuslaitos 
Ph.D. Marita Laukkanen, Valtion taloudelli-
nen tutkimuskeskus
Professori Topi Miettinen, Hanken 
Ph.D. Niku Määttänen, Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos
Professori Jukka Pirttilä, Tampereen yliopisto 
ja WIDER 
VTT Hannu Vartiainen, HECER

Vuoden 2017 KT-päivät pidettiin 
Jyväskylässä

Vuoden 2017 Kansantaloustieteen päivät pi-
dettiin Jyväskylässä 9-10.2.2017. Konferenssiin 
osallistui noin 140 taloustieteilijää, ja alustuksia 
oli 110 taloustieteen eri alueilta. Päivien ple-
num-luennon piti Heski Bar-Isaac (University 
of Toronto) asymmetrisen informaation vaiku-
tuksesta haitalliseen valikoitumiseen ja mark-
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kinoiden tehokkuuteen. Konferenssin ensim-
mäisen illan ohjelmaan kuuluivat myös perin-
teinen kaupungin vastaanotto ja illallinen. 
Vastaanotto järjestettiin Jyväskylän kaupungin-
talolla, jossa konferenssivieraat pääsivät myös 
nauttimaan kaupungintalon taidekokoelmasta. 
Konferenssi-illallinen pidettiin ravintola Har-
moonissa. Ensi vuonna järjestetään jo 40. KT-
päivät, joiden paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Jukka Pekkariselle ja  
Pekka Sutelalle Yrjö Jahnssonin 
säätiön tiedepalkinto

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiedepal-
kinto myönnettiin VTT Jukka Pekkariselle ja 
VTT Pekka Sutelalle. Palkinnon suuruus on 
10  000 euroa kummallekin. Palkinto jaettiin 
säätiön vuosijuhlassa 16.12.2016.

Jukka Pekkarinen ja Pekka Sutela ovat 
avanneet ikkunan taloustieteen maailmaan 
monille suomalaisille. He kirjoittivat vuonna 
1980 yhdessä oppikirjan Kansantaloustiede, jo-
ka toimi taloustieteen suosittuna perusoppikir-
jana kaksi vuosikymmentä. Molemmat ovat 
osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja olleet aktiivisia taloustieteen ja talouspolitii-
kan popularisoijia. He ovat tehneet merkittä-
vän elämäntyön suomalaisen taloustieteen  
hyväksi.

Jukka Pekkarinen on Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulun Professor of Practice ja 
Helsingin yliopiston dosentti. Hän on toiminut 
Kansantaloudellisen aikakauskirjan päätoimit-
tajana kymmenen vuotta. Hän on työskennel-
lyt valtiovarainministeriön ylijohtajana ja Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksen johtajana. 

Pekka Sutela on Lappeenrannan teknilli-
sen yliopiston Professor of Practice, Aalto- 

yliopiston dosentti ja vieraileva professori 
Sciences Po -yliopistossa (Paris School of Inter-
national Affairs). Hän on työskennellyt Suo-
men Pankin siirtymätalouksien tutkimuslai-
toksen päällikkönä.  

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiede-
palkinto, 20 000 euroa, myönnetään merkittä-
västä taloustieteellisestä, terveystaloustieteelli-
sestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai 
aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja 
tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteis-
kunnassa. Palkinto jaetaan kahden vuoden 
välein, ja se voidaan jakaa kahden henkilön 
kesken.

Kari Alho ja  
Paula Koistinen-Jokiniemi 
palkittiin Eino H. Laurila 
-kansantulomitalilla

Vuoden 2016 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty VTT Kari Alholle ja FM 
Paula Koistinen-Jokiniemelle. Mitalit jaettiin 
29. marraskuuta 2016 Tieteiden talolla Talous-
tieteellisen Yhdistyksen ja Terveystaloustieteen 
Seuran seminaarin yhteydessä. 

Kari Alho on toiminut Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksessa tutkijana, apulaisjohtajana, 
tutkimusjohtajana ja tutkimusneuvonantajana 
sekä ennustetoimen ja tutkimuksen että tutki-
mushallinnon tehtävissä. Hän on myös Helsin-
gin yliopiston dosentti. Paula Koistinen- 
Jokiniemi on työskennellyt pitkään Tilastokes-
kuksessa kansantalouden tilinpidon asiantun-
tijana ja kehittäjänä. Hän on uransa aikana 
perehtynyt monipuolisesti kansantalouden ti-
linpitoon niin sisällön ja käsitteiden kuin tilin-
pidon käytännön laadinnan näkökulmasta. 
Erityisesti hän on perehtynyt julkisen talouden 
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tilastointiin ja rahoitustilinpitoon. Koistinen-
Jokiniemi oli keskeisessä asiantuntijaroolissa, 
kun Suomen julkisen talouden tilastointia ke-
hitettiin vastaamaan EU-vaatimuksia.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tun-
nustus merkittävästä työstä kansantaloudelli-
sen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden 
kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltami-
sen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan 
myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen 
ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. En-
simmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori 
Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen 
kansantalouden tilinpidon kehittäjänä. 

OP Ryhmän tutkimussäätiön 
väitöskirjapalkinto Ville Rantalalle

OP Ryhmän tutkimussäätiö myönsi helmikuus-
sa 2017 vuosittaisen väitöskirjapalkintonsa 
KTT Ville Rantalalle. Väitöskirjapalkinnon 
arvo on 10 000 euroa. Ville Rantala toimii ra-
hoituksen apulaisprofessorina Miamin yliopis-
tossa.

Rantalan väitöskirja edustaa behavioristista 
rahoitustutkimusta. Yritysten välistä imitointia 
ja sosiaalista oppimista käsittelevä väitöskirja 
osoittaa muun muassa sen, että amerikkalaiset 
pörssiyritykset toteuttavat osakekannan split-
tauksen huomattavasti todennäköisemmin sil-
loin, kun niiden vertaisyritykset ovat äskettäin 
splitanneet osakkeitaan. Splittaus tarkoittaa 
osakkeen nimellisarvon jakamista kahteen tai 
useampaan osaan. 

Tutkimuksessa on selvitetty myös sitä, mi-
ten sosiaalinen verkostorakenne voi saada ai-

kaan sen, että sijoitusidea leviää väestössä 
räjähdysmäisen nopeasti, vaikka suurin osa 
sijoittajista ei levitä tietoa eteenpäin. Tässä ai-
neistona on ollut suomalaisesta Wincapitasta 
kerätyt tiedot. Wincapitan jäsenet sijoittivat 
omiin tuloihinsa suhteutettuna enemmän sil-
loin, kun kutsujana toiminut sponsori oli suh-
teellisesti suurituloisempi, vanhempi tai kou-
lutetumpi. 

Yrjö Jahnssonin säätiöltä puolen 
miljoonan euron lahjoitus

Yrjö Jahnssonin säätiö on lahjoittanut 250 000 
euroa Aalto-yliopistolle ja 250 000 euroa Hel-
singin yliopistolle. Lahjoitukset kuuluvat val-
tion vastinrahoitusohjelmaan, jossa valtio lah-
joittaa yliopistolle tietyn summan jokaista lah-
joitettua euroa kohden. Aalto-yliopiston lahjoi-
tus kohdentuu kauppatieteelliselle koulutus-
alalle ja Helsingin yliopiston lahjoitus yhteis-
kuntatieteiden koulutusalalle. Yrjö Jahnssonin 
säätiön lehdistötiedotteessa todetaan seuraa-
vaa: ”Kummassakin yliopistossa erityisesti ta-
loustieteen jatkokoulutus on korkeatasoista. 
Taloustieteen jatkokoulutuksessa on käynnissä 
rakennemuutos yliopistojen kehittäessä omia 
tutkijakoulujaan. Yrjö Jahnssonin säätiö toi-
voo, että yliopistot ja niiden yksiköt tekisivät 
vahvaa yhteistyötä tutkimuksessa ja opetukses-
sa, ja hyödyntäisivät resurssit hyvin. Taloustie-
teen jatkokoulutuksen tukeminen on perintei-
sesti ollut säätiömme vahva tukialue.” Lahjoi-
tukset julkistettiin 3. helmikuuta 2017, jolloin 
tuli kuluneeksi 135 vuotta säätiön perustajan 
kauppaneuvos Hilma Jahnssonin syntymästä. 
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TALOUS- 
TUTKIJOIDEN 

KESÄSEMINAARI 
JYVÄSKYLÄSSÄ 

 
8.–9.6.2017 

 
 
 

 
 

Taloustutkijoiden 34. kesäseminaari 
8.−9. kesäkuuta 2017 

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 
 

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki taloustieteen, 
yrityksen taloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän 

edustajat sekä kaikki muut seminaarin aihepiireistä 
kiinnostuneet. Tapahtumassa jaetaan perinteinen 

kristallipallo vuoden 2016 parhaalle talousennustajalle ja 
torstai-illan ohjelmaan kuuluu myös risteily Päijänteellä. 

 
Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston 

kauppakorkeakoulu. Tukea seminaarin järjestämiseen 
ovat antaneet Yrjö Jahnssonin säätiö, Liikesivistysrahasto 

ja sanomalehti Keskisuomalainen. 
 

Ilmoittautumiset pyydetään 12. toukokuuta mennessä 
verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 

http://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/kesaseminaari 
 

Tervetuloa! 
 

Lisätietoja seminaarista löytyy yllä olevalta www-sivulta. 
 

Tiedusteluihin vastaavat: 
Projektitutkija Juho Jokinen, (juho.p.jokinen@jyu.fi) 
Projektitutkija Jussi Heikkilä (jussi.heikkila@jyu.fi) 

Professori Roope Uusitalo (roope.h.uusitalo@jyu.fi) 
Professori Kari Heimonen (kari.o.heimonen@jyu.fi) 

Professori Jaakko Pehkonen (jaakko.k.pehkonen@jyu.fi)  
 
 

 
 


