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Nimityksiä 

Vtt Vesa Vihriälä on nimitetty elinkeinoelä-
män tutkimuslaitoksen etlan ja elinkeinoelä-
män valtuuskunnan evan toimitusjohtajaksi 1. 
maaliskuuta 2012 alkaen. Helsingin yliopistos-
sa vuonna 1997 väitellyt Vihriälä on viimeksi 
toiminut euroopan komission varapuheenjoh-
taja olli rehnin neuvonantajana. sitä ennen 
hän oli talousneuvoston sihteeristön päällikkö-
nä ja talousasioiden alivaltiosihteerinä Valtio-
neuvoston kansliassa. aiemmin Vihriälä on 
toiminut Pellervon taloudellisen tutkimuslai-
toksen toimitusjohtajana, toimistopäällikkönä 
ja tutkijana suomen Pankissa, virkamiehenä 
oeCd:ssä sekä tutkijana ja assistenttina Hel-
singin yliopistossa.  

Vtt Antti Ripatti on nimitetty empiirisen 
makrotaloustieteen professoriksi Helsingin yli-
opistossa kuluvan vuoden alusta lukien. tilas-
tokeskus rahoittaa professuuria ensimmäiset 
viisi vuotta. samassa yliopistossa rahan kysyn-
nästä vuonna 1998 väitellyt ripatti on aiemmin 
toiminut mm. ekonomistina ja projektiohjaaja-
na suomen Pankissa. 

Helsingin yliopistossa on ktt Jani Luoto 
nimitetty sovelletun ekonometrian tenure track 
-apulaisprofessoriksi kolmen vuoden määrä-
ajaksi kuluvan vuoden alusta lukien. Luoto 
väitteli jyväskylän yliopistossa vuonna 2009 ja 
on viimeksi toiminut yliopistonlehtorina Hel-
singin yliopistossa.

ktt Aki Kangasharju on nimitetty Norde-
an tutkimusjohtajaksi ja ktm Roger Wessman 

pääekonomistiksi suomessa 1. helmikuuta 
2012 alkaen. kangasharju on viimeksi toiminut 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
(Vatt) ylijohtajana ja sitä ennen tutkimusjoh-
tajana. Wessman on toiminut Nordean tutki-
musjohtajana vuodesta 2007. 

ktt Helinä Laakkonen on nimitetty tutki-
jaekonomistiksi suomen Pankin rahapolitiik-
ka- ja tutkimusosaston tutkimusyksikössä ku-
luvan vuoden alusta alkaen. jyväskylän yliopis-
tossa vuonna 2009 väitellyt Laakkonen on 
työskennellyt aiemmin ekonomistina suomen 
Pankissa sekä tutkijana Politiikan ja talouden 
tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. 

Palkittuja

alfred kordelinin säätiö on myöntänyt 20 000 
euron suuruisen palkinnon Helsingin yliopis-
ton professori Markku Lanteelle kannustukse-
na taloustieteen tutkimuksen ja opetuksen 
edistämiseksi.

oP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö on 
myöntänyt järjestyksessään kymmenennen väi-
töskirjapalkinnon ktt Juha Joenväärälle tutki-
muksestaan Essays on Hegde Fund Performance 
and Risks. siinä tarkastellaan uusia taloustietee-
seen ja ekonometriaan perustuvia menetelmiä 
mitata ja ennustaa hedge-rahastojen menestystä 
ja riskejä. tulokset osoittavat, että menetelmien 
soveltamisesta käytäntöön olisi selvää hyötyä 
valvontaviranomaisille ja sijoittajille. Palkittu 
väitöskirja on hyväksytty oulun yliopiston ta-
loustieteiden tiedekunnassa syyslukukaudella 
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2010 arvosanalla erinomainen. Palkinnon suu-
ruus on 10 000 euroa.

kansantaloustieteen alumnit Helsingin yli-
opistossa ry:n hallitus on nimittänyt yhdistyk-
sen 2011 kunniajäsenet: kunniajäsen nro 1 
Tuovi Allen, kunniajäsen nro 2 Raimo Ilaskivi. 
Hallitus on perustellut nimitettyjen aktiivisuut-
ta yhdistyksen toiminnan tukemisessa ja kehit-
tämisessä.

Suomen Pankki uudisti 
tutkimustoimintaansa

suomen Pankki teetätti kolmannen tutkimus-
toimintansa ulkoisen arvioinnin vuonna 2009. 
tällä kertaa pankki pyysi Anil Kashyapin (uni-
versity of Chicago, the Booth school of Busi-
ness), Matti Pohjolan (aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulu) ja Volker Wielandin (Goethe 
university Frankfurt) tehtävää suorittamaan. 
Professoreiden haluttiin arvioivan pankin tut-
kimuksen akateeminen laatu ja politiikkarele-
vanssi sekä tutkimusresurssien organisointi 
tutkimustoiminnalle asetettujen tavoitteiden 
näkökulmasta. suomen Pankki julkaisi arvioin-
tiraportin joulukuussa 2009.

arviointiraportissaan professorit esittivät 
useita suosituksia, joilla pankin tutkimustoi-
minnan edistyminen turvattaisiin myös jatkos-
sa. suositukset vaihtelevat vähäisestä muutos-
tarpeesta isomman remontin tarpeeseen. esi-
merkiksi pankin tutkimustoiminnan painotuk-
sissa he näkivät vain hienosäädön tarvetta. 
tuolloin vielä käytössä olleeseen tutkimustoi-
minnan sisäiseen vierailijaohjelmaan professo-
rit sen sijaan suhtautuivat tutkimustoiminnan 
tehokkaan resursoinnin näkökulmasta hyvin 
kriittisesti. ohjelman kautta tutkimusyksikkö 
resursoi projektejaan rekrytoimalla tutkijakou-
lutuksen saaneita ekonomisteja pankin sisältä. 

Pankin johtokunta päätti heti alkuvuodesta 
2010 perustaa työryhmän laatimaan ehdotusta 
pankin tutkimustoiminnan uudistamisesta. 
elokuussa 2010 johtokunta hyväksyi ehdotuk-
sen ns. laajasta tutkimusyksiköstä sekä muista 
tutkimustoiminnan linjauksiin tehtävistä tarkis-
tuksista. Päätöksen mukaan tutkijaresurssit 
organisoidaan pankin tutkimusyksikköön mää-
räaikaisiksi tutkijaekonomistin ja neuvonanta-
jien tehtäviksi. määräaikaisuudet ovat 3–5 vuo-
den pituisia ja uudistettavissa. tutkijaekono-
mistien työ jakaantuu tutkimus- ja politiikka-
työhön. Varttuneemmilla tutkijaekonomisteilla 
on enemmän politiikkatyöhön liittyviä tehtäviä.

Pankin uuden tutkimusyksikön ylösajo al-
koi syksyllä 2010, kun tutkimusyksikkö ryhtyi 
rekrytoimaan tutkijaekonomisteja pankin sisäl-
tä ja ulkoa. tutkimusyksikköön on tähän päi-
vään mennessä rekrytoitu kuusi tohtoritason 
ekonomistia määräaikaisiin tutkijaekonomistin 
tehtäviin, neljä pankin sisältä ja kaksi pankin 
ulkopuolelta.  toinen pankin ulkopuolelta pal-
kattu tutkijaekonomisti rekrytoitiin vuonna 
2011 kotimaasta ja toinen american economic 
associationin (aea) vuosikokouksen yhtey-
dessä denverissä järjestetyn job market for 
economist -prosessin kautta.

rekrytoitujen tutkijaekonomistien lisäksi 
aiemmat tutkimusohjaajan tehtävät on muutet-
tu neuvonantajan tehtäviksi. tällä halutaan 
korostaa sitä, että tutkimusyksikössä ei jatkossa 
ole resursseja tutkimusohjaukseen, vaan itse 
tutkimuksen tekoon.  tutkimuspäällikkö koor-
dinoi pankin tutkimustyötä, ja hänen avukseen 
on perustettu ohjausryhmä, jota vetää tutki-
muksesta vastaava johtokunnan jäsen.  ohjaus-
ryhmä varmistaa resurssienjaon toimivuuden, 
ja siihen voidaan tarvittaessa kutsua ulkopuo-
lisia tieteellisiä asiantuntijoita. 
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Näiden tutkimusorganisaatioon ja resur-
sointiin liittyvien uudistusten lisäksi pankin 
tutkimustoiminnan painopisteitä on muutettu 
siten, että aiempien kahden ohjelman – raha-
politiikan mallinnus ja rahoituspalvelusektorin 
tulevaisuus – sijasta tutkimustoiminnan sisäl-
löllisessä linjauksessa painottuu – viimeaikais-
ten kriisien siivittämänä – entistä selvemmin 
rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden vaka-
us ja vuorovaikutus. 

Palkansaajien tutkimuslaitos täytti 
40 vuotta

työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen (ttt) 
nimellä perustettu Palkansaajien tutkimuslaitos 
juhli 40-vuotista historiaansa 22. marraskuuta 
2011 juhlaseminaarissa, jonka aiheena oli 
”Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen?”. 
tilaisuudessa esitelmöivät tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen, professori Joseph Stiglitz 
(Columbian yliopisto, New York) ja professori 
Matti Pohjola (aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulu). 

Presidentti Halonen korosti, että kehityk-
sen mittaamiseen tarvitaan bruttokansantuotet-
ta kattavampi mittari ja että vain tarkkailemal-
la muita indikaattoreita – kuten eriarvoisuuden 
kehitystä – voidaan rakentaa kestävämpää kas-
vua ja parantaa ihmisten hyvinvointia. 

Professori stiglitz totesi finanssikriisin ja 
sen aiheuttaman taantuman opettaneen, ettei 

löysään sääntelyyn ja helppoon luotonsaantiin 
perustuva kasvu johda vahvaan talouteen. Hän 
varoitti euroopan vyönkiristämispolitiikan seu-
rauksista ja ehdotti vahvan valtiontalouden 
maille elvytystä sekä kriisimaiden auttamista 
perustamalla solidaarisuusrahasto. ekP:n olisi 
myös osallistuttava ainakin väliaikaisesti vel-
kaisten valtioiden rahoittamiseen. stiglitz ko-
rosti, että nykymeno johtaa suureen työttömyy-
teen sekä eriarvoisuuden kasvuun ja että kapi-
talismi olisi pelastettava itseltään sääntelyä li-
säämällä. 

matti Pohjola osoitti suomalaisten keski-
määräisen hyvinvoinnin kasvaneen bruttokan-
santuotetta nopeammin, kun hyvinvointia mi-
tataan yksilöllisen kulutuksen ja vapaa-ajan 
määrällä, tuloeroilla ja väestön terveyttä kuvaa-
valla elinajanodotteella. tuloerojen kasvu on 
heikentänyt merkittävästi hyvinvoinnin kehi-
tystä, mutta erityisesti elinajan pidentyminen 
on enemmän kuin kompensoinut sen. Brutto-
kansantuote ei siten välttämättä yliarvioi hyvin-
vointia, vaan se pikemminkin aliarvioi sitä ke-
hittyneissä hyvinvointiyhteiskunnissa. kasvu 
on ollut myös siinä mielessä kestävää, että ym-
päristön tila on kohentunut. suomalaisten hy-
vinvointi onkin nyt korkeampi kuin koskaan, 
mutta todennäköisesti kuitenkin alhaisempi 
kuin tulevien sukupolvien hyvinvointi.


