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TIEDOKSI

Nimityksiä
KTT Matti Liski on nimitetty kutsusta Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen
professorin tehtävään. Vuonna 1997 Helsingin
kauppakorkeakoulussa väitelleen Liskin tutkimusalueena on energia- ja ympäristötaloustiede. Hän on aiemmin toiminut mm. tutkijana
Suomen Akatemiassa ja määräaikaisena professorina Helsingin/Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
VTL Veli-Matti Mattila on nimitetty Finanssialan Keskusliiton pääekonomistiksi 1.
toukokuuta 2011 alkaen. Pääekonomistin tehtävä on FK:ssa uusi. Pääekonomistin tehtävän
lisäksi Mattila hoitaa FK:ssa yritystoimintaan ja
yritysrahoitukseen liittyviä asioita. Mattila siirtyi tehtävään Suomen Pankista, jossa hän toimi
vuodesta 1996 lähtien ekonomistina, toimistopäällikkönä ja johtavana neuvonantaja. Sitä
ennen hän toimi tutkijana VATT:ssa ja assistenttina Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.
Ekonomisti Petri Mäki-Fräntin siirryttyä
Suomen Pankkiin on Pellervon taloudellisen
tutkimuslaitoksen kansantalouden tutkimusryhmän ekonomistiksi nimitetty yhteiskuntatieteiden maisteri Sami Pakarinen 1. maaliskuuta
alkaen.

Palkittuja
Professori Matti Pohjola, PhD, on saanut Helsingin kaupungin vuoden 2011 tiedepalkinnon.

Vuodesta 1996 lähtien jaetun palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään
tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai
Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä
työstä. Tiedepalkinto on suuruudeltaan 10 000
euroa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
professori Pohjola on ensimmäinen palkinnon
saanut taloustieteilijä.
ETLAn ja EVAn toimitusjohtaja VTT Sixten Korkman on saanut Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiön 75 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon toiminnastaan tutkijana, johtavana virkamiehenä ja merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Korkman on toiminut muun muassa tutkijana Suomen Pankissa
ja Työväen Taloudellisessa Tutkimuslaitoksessa, toimistopäällikkönä Suomen Pankissa, kansantalousosaston ylijohtajana valtiovarainministeriössä sekä pääjohtajana Euroopan unionin ministerineuvoston pääsihteeristössä. Nykyisessä tehtävässään hän on ollut vuodesta
2005 alkaen.

Mika Kuismanen Taloustieteellisen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
Taloustieteellisen Yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 27. huhtikuuta 2011. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin valtiovarainministeriön suhdanneyksikön päällikkö Mika
Kuismanen ja varapuheenjohtajaksi akatemiatutkija Panu Kalmi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Johtokuntaan valittiin uusina
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jäseninä erikoistutkija Marita Laukkanen
VATT:sta ja neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista.

Ekonomisteja kunniatohtoreiksi
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteri- ja tohtoripromootiossa 20. toukokuuta kunniatohtoreiksi vihittiin Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sekä Tukholman yliopiston
kansantaloustieteen professori Torsten Persson.
Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli JeskanenSundström promovoitiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan
promootiossa 3. kesäkuuta. Kunniatohtorin
arvo myönnettiin myös Münchenin yliopiston
taloustieteen professori Hans-Werner Sinnille.

XXXIII Kansantaloustieteen päivät
Oulussa
33. Kansantaloustieteen päivät vietettiin Oulussa 3.–4.2.2011. Oulun yliopistolla pidettiin
lähes 70 alustusta, joita oli kuulemassa yli sata
taloustieteilijää, ekonomistia ja muuta taloustieteestä kiinnostunutta.
Torstain ohjelma huipentui professori John
Taylorin plenum-luentoon aiheesta ”The Benefits of Rules-Based Monetary and Fiscal Poli-
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cy”, joka houkutteli yli 200-paikkaisen luentosalin täyteen. Kansantaloustieteen päivien osallistujien lisäksi professori Tayloria oli saapunut
kuuntelemaan runsain joukoin paikallisia taloustieteen opiskelijoita.
Päivien iltaohjelma alkoi Oulun upealla
kaupungintalolla, jossa Oulun kaupungin
edustaja Tytti Tuppurainen kertoi, että talouden toipuessa rahoituskriisistä on myös ei-ekonomistien luottamus ekonomisteihin pikkuhiljaa palautumassa. Konferenssi-illallinen nautittiin Uudella Seurahuoneella, josta iloinen juhlaväki jatkoi vielä tarkastamaan Oulun pubitarjonnan.
Perjantaina ohjelman kohokohtana oli palkinnonjako parhaasta Finnish Economic Papersissä vuosien 2009 ja 2010 aikana julkaistusta artikkelista. Palkinnon saivat professori
Andreas Pfingsten ja professori Reiner Wolff
artikkelistaan ”Factor Supply Changes in Small
Open Economies: Rybczynski Derivatives under Increasing Marginal Costs”, Finnish Economic Papers, Vol 22, No. 1. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa, ja se jaetaan seuraavan
kerran keväällä 2013.
Taloustieteellinen Yhdistys toivottaa kaikki
lämpimästi tervetulleeksi seuraaville Kansantaloustieteen päiville Vaasaan helmikuussa 2012.

