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TIEDOKSI

Nimityksiä
KTT Aki Kangasharju on nimitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajaksi
viiden vuoden määräajaksi helmikuun alusta
lukien. Kangasharju väitteli Jyväskylän yliopistossa vuonna 1998 ja on toiminut VATT:ssa
tutkimusjohtajana vuodesta 2001. Viimeksi hän
on ollut vt. ylijohtajana, ylijohtajan varamiehenä ja julkisten palveluiden vaikuttavuus -tutkimusalueen tutkimusjohtajana tutkimusprofessorin nimikkeellä vuodesta 2008 alkaen. Aiemmin Kangasharju oli tutkijana Pellervon taloudellisessa tutkimuskeskuksessa
Topi Miettinen, PhD, on nimitetty Hankenin kansantaloustieteen laitoksen tenure track
-virkaan tutkijatohtorin nimikkeellä helmikuun
alusta alkaen viideksi vuodeksi. Lontoon University Collegessa vuonna 2006 väitellyt Miettinen on viimeksi toiminut post doc -tutkijana
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
MMT Jussi Lankoski on aloittanut Itämeren
suojelun ekonomian professorina Helsingin
yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa taloustieteen laitoksella. Viisivuotinen Helsingin kaupungin lahjoittama professuuri on ensimmäinen laatuaan. Lankoski väitteli ympäristöekonomiasta Helsingin yliopistossa vuonna 2003. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa erikoistutkijana Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa
(MTT), ekonomistina OECD:ssa sekä vanhempana ekonomistina Euroopan kemikaalivirastossa.

Suomen Pankin tutkimustoiminnan uudistamisen yhteydessä perustettuihin määräaikaisiin tutkijaekonomistitehtäviin on valittu Suomen Pankin sisältä VTT Markus Haavio, KTT
Karlo Kauko, VTT Maritta Paloviita ja VTT
Juuso Vanhala.
KTM Hanna Pesola siirtyi vuoden alussa
erikoistutkijaksi Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella. Maaliskuussa tohtoriksi väittelevä Pesola on aiemmin toiminut tutkijana
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
VTT Markus Sovala työskentelee kuluvan
vuoden alusta kesään 2013 saakka Maailmanpankissa Washingtonissa, ensin johtokunnan
jäsenen neuvonantajana ja myöhemmin vanhempana neuvonantajana. Hän jää siksi aikaa
virkavapaalle valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikön tehtävästä.
KTL Mikko Spolander on nimitetty finanssineuvokseksi valtiovarainministeriön kansantalousosastolle 1. marraskuuta 2010 alkaen.
Spolander siirtyi tehtävään Suomen Pankista,
missä hän on työskennellyt pitkään ekonomistina.

Palkittuja
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö on myöntänyt järjestyksessään yhdeksännen väitöskirjapalkinnon VTT Henri Nybergille tutkimuksestaan Studies on Binary Time Series Models with
Applications to Empirical Macroeconomics and
Finance. Siinä tarkastellaan makrotalouden ja
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rahoitusmarkkinoiden yhteyksiä, erityisesti
osaketuottojen ja korkojen liikkeiden riippuvuutta suhdannevaihteluista sekä makrotalouden tilan vaikutusta osakkeiden hintoihin. Keskeisellä sijalla on uusien tilastollisten menetelmien, ns. binääristen aikasarjamallien kehittäminen. Palkittu väitöskirja on hyväksytty Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kevätlukukaudella 2010 arvosanalla eximia cum laude approbatur. Palkinnon suuruus
on 10 000 euroa.

Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu 100 vuotta
Suomen Kauppakorkeakoulu aloitti toimintansa tammikuun 16. päivänä 1911. Se perustettiin
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ylioppilasluokkien pohjalle. Opinnot aloitti kaikkiaan
117 opiskelijaa.
Kauppaopiston johtaja filosofian maisteri
Kyösti Järvinen esitteli uuden korkeakoulun
opinto- ja rahoitussuunnitelman kirjoituksessaan ”Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu Suomessa”. Se julkaistiin Yhteiskuntataloudellisessa Aikakauskirjassa, nykyisessä Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa, vuonna
1907.
Kauppakorkeakoulun ensimmäiseksi rehtoriksi valittu Järvinen määritteli avajaispuheessaan sille kolme päätehtävää. Ensimmäiseksi
siitä oli tarkoitus tehdä tieteellisesti kunnianhimoinen instituutio, joka ajan mittaan voisi
nousta Teknillisen korkeakoulun ja ehkä myös
Helsingin yliopiston rinnalle. Toiseksi sen tuli
kouluttaa tieteellisesti päteviä opettajia kaupallisen koulutuksen alimmille tasoille, kauppaopistoihin ja kauppakouluihin. Kolmanneksi
sen tuli kouluttaa liikealan asiantuntijoita kau-
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pan, teollisuuden sekä pankki- ja vakuutuslaitoksen palvelukseen.
Kansantaloustiedettä on kauppakorkeakoulussa opetettu alusta alkaen, ja sillä on ollut
vahva rooli ainakin ensimmäisessä Järvisen
määrittelemistä tehtävistä. Pertti Haaparanta ja
Pekka Ilmakunnas ovat kuvanneet oppiaineen
kehityksen ja merkityksen kirjoituksessaan
”Kohti modernia, kansainvälistä kansantaloustiedettä”. Se on julkaistu Elina Pöykön ja Veijo
Åbergin toimittamassa teoksessa Tulkintaa, tosiasioita, tarinoita – Helsingin kauppakorkeakoulun historiaa (2010). Kirjoitus löytyy myös
verkosta: http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/6AC01A9BB6A0-450F-8B80-CCB4FCBFEF4B/0/HSE_Kansantaloustiede_laitos_historia_20081020.pdf
Järvisen haave Teknillisen korkeakoulun
rinnalle noususta toteutui viimeistään vuonna
2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulusta
tuli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
Vuonna 1974 valtiollistettu kauppakorkeakoulu muuttui osaksi säätiömuotoista Aalto-yliopistoa yhdessä Teknillisen korkeakoulun ja
Taideteollisen korkeakoulun kanssa.
Samassa yhteydessä kansantaloustieteen
nimi vaihdettiin tieteenalan nykyistä sisältöä
paremmin kuvaavaksi taloustieteeksi. Oppiaineessa on nykyään kuusi professoria ja kymmenkunta tutkijatohtoria. Maistereita on viime
vuosina valmistunut keskimäärin 25 ja tohtoreita neljä vuodessa. Koko kauppakorkeakoulun vastaavat valmistumismäärät ovat 390 ja 23.
Professoreja on viitisenkymmentä.

Jyväskylän yliopiston
taloustieteiden tiedekunnasta
kauppakorkeakoulu
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan nimi on muutettu 1.9.2010 alkaen Jyväsky-
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län yliopiston kauppakorkeakouluksi. Sen englanninkielinen nimi on ”Jyväskylä School of
Business and Economics” (JSBE).
Taloustieteiden tiedekunta on nuorin Jyväskylän yliopiston tiedekunnista, vaikka kauppatieteellistä koulutusta on yliopistossa tarjottu
jo vuodesta 1967. Alun perin yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisessä osastossa toiminut yksikkö vakiintui 1973 yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaiseksi taloustieteiden laitokseksi. Laitos muutettiin 1997
alkaen itsenäiseksi taloustieteelliseksi osastoksi, josta vuonna 1999 muodostettiin taloustieteiden tiedekunta.
Kauppakorkeakoululla on tällä hetkellä yli
1 000 perustutkinto-opiskelijaa ja hieman vajaat 200 jatko-opiskelijaa. Kauppakorkeakouluun on muutoksen myötä yhdistetty myös
yliopiston Avance-johtamiskoulutusyksikkö.
Kauppakorkeakoulu on myös muuttanut
vuoden alussa tilapäisesti muutaman vuoden
ajaksi Mattilanniemestä Ylistönmäelle, osoit-

teeseen Ohjelmakaari 10. Taloustutkijoiden
kesäseminaari ja pääosin opetus järjestetään
kuitenkin myös jatkossa Mattilanniemessä.

Tutkimuskonferenssi ”Future of
Risk Management” Suomen
Pankissa 22.–23. syyskuuta 2011
Suomen Pankki järjestää yhteistyössä CEPR:n,
Journal of Financial Intermediation -lehden
sekä SUERF:n kanssa konferenssin rahoitusriskienhallinnan tulevaisuuden haasteista. Konferenssiin tarjottavien papereiden takaraja on 31.
maaliskuuta 2011 ja ne pyydetään lähettämään
osoitteeseen marjut.salovuori@bof.fi. Konferenssiin hyväksytyt paperit on mahdollista tarjota julkaistavaksi Journal of Financial Intermediation -lehden erikoisnumerossa.
Tarkempia tietoja saa Suomen Pankin sivulta: www.suomenpankki.fi/en/tutkimus/konferenssit/tulevat_konferenssit/Pages/CEPR_SUERF_2010.aspx.
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