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Nimityksiä 

ktt Matti Liski on nimitetty kutsusta Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen 
professorin tehtävään. Vuonna 1997 helsingin 
kauppakorkeakoulussa väitelleen liskin tutki-
musalueena on energia- ja ympäristötaloustie-
de. hän on aiemmin toiminut mm. tutkijana 
suomen Akatemiassa ja määräaikaisena profes-
sorina helsingin/Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulussa.

Vtl Veli-Matti Mattila on nimitetty Fi-
nanssialan keskusliiton pääekonomistiksi 1. 
toukokuuta 2011 alkaen. Pääekonomistin teh-
tävä on Fk:ssa uusi. Pääekonomistin tehtävän 
lisäksi mattila hoitaa Fk:ssa yritystoimintaan ja 
yritysrahoitukseen liittyviä asioita. mattila siir-
tyi tehtävään suomen Pankista, jossa hän toimi 
vuodesta 1996 lähtien ekonomistina, toimisto-
päällikkönä ja johtavana neuvonantaja. sitä 
ennen hän toimi tutkijana VAtt:ssa ja assis-
tenttina helsingin yliopiston kansantaloustie-
teen laitoksella.

ekonomisti Petri Mäki-Fräntin siirryttyä 
suomen Pankkiin on Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen kansantalouden tutkimus-
ryhmän ekonomistiksi nimitetty yhteiskuntatie-
teiden maisteri Sami Pakarinen 1. maaliskuuta 
alkaen.

Palkittuja

Professori Matti Pohjola, Phd, on saanut hel-
singin kaupungin vuoden 2011 tiedepalkinnon. 

Vuodesta 1996 lähtien jaetun palkinnon tarkoi-
tuksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi hel-
sinkiä 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 Six-
ten Korkman on saanut louise ja Göran ehrn-
roothin säätiön 75 000 euron suuruisen tun-
nustuspalkinnon toiminnastaan tutkijana, joh-
tavana virkamiehenä ja merkittävänä yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. korkman on toimi-
nut muun muassa tutkijana suomen Pankissa 
ja työväen taloudellisessa tutkimuslaitokses-
sa, toimistopäällikkönä suomen Pankissa, kan-
santalousosaston ylijohtajana valtiovarainmi-
nisteriössä sekä pääjohtajana euroopan unio-
nin ministerineuvoston pääsihteeristössä. ny-
kyisessä tehtävässään hän on ollut vuodesta 
2005 alkaen.

Mika Kuismanen Taloustieteellisen 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi

taloustieteellisen yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin 27. huhtikuuta 2011. yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin valtiovarainmi-
nisteriön suhdanneyksikön päällikkö Mika 
Kuismanen ja varapuheenjohtajaksi akatemia-
tutkija Panu Kalmi Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulusta. johtokuntaan valittiin uusina 

TIEDOKSI



224

KAK 2 /  2011

jäseninä erikoistutkija Marita Laukkanen 
VAtt:sta ja neuvonantaja Laura Solanko suo-
men Pankista. 

Ekonomisteja kunniatohtoreiksi

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maiste-
ri- ja tohtoripromootiossa 20. toukokuuta kun-
niatohtoreiksi vihittiin suomen Pankin pääjoh-
taja Erkki Liikanen sekä tukholman yliopiston 
kansantaloustieteen professori Torsten Persson.

tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-
Sundström promovoitiin kunniatohtoriksi hel-
singin 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 ou-
lussa 3.–4.2.2011. oulun yliopistolla pidettiin 
lähes 70 alustusta, joita oli kuulemassa yli sata 
taloustieteilijää, ekonomistia ja muuta talous-
tieteestä kiinnostunutta.

torstain ohjelma huipentui professori John 
Taylorin plenum-luentoon aiheesta ”the Bene-
fits of rules-Based monetary and Fiscal Poli-

cy”, joka houkutteli yli 200-paikkaisen luento-
salin täyteen. kansantaloustieteen päivien osal-
listujien lisäksi professori tayloria oli saapunut 
kuuntelemaan runsain joukoin paikallisia ta-
loustieteen opiskelijoita.

Päivien iltaohjelma alkoi oulun upealla 
kaupungintalolla, jossa oulun kaupungin 
edustaja Tytti Tuppurainen kertoi, että talou-
den toipuessa rahoituskriisistä on myös ei-eko-
nomistien luottamus ekonomisteihin pikkuhil-
jaa palautumassa. konferenssi-illallinen nautit-
tiin uudella seurahuoneella, josta iloinen juh-
laväki jatkoi vielä tarkastamaan oulun pubitar-
jonnan.

Perjantaina ohjelman kohokohtana oli pal-
kinnonjako parhaasta Finnish economic Pa-
persissä vuosien 2009 ja 2010 aikana julkaistus-
ta artikkelista. Palkinnon saivat professori 
Andreas Pfingsten ja professori Reiner Wolff 
artikkelistaan ”Factor supply Changes in small 
open economies: rybczynski derivatives un-
der increasing marginal Costs”, Finnish eco-
nomic Papers, Vol 22, no. 1. Palkinnon suu-
ruus on 3 000 euroa, ja se jaetaan seuraavan 
kerran keväällä 2013.

taloustieteellinen yhdistys toivottaa kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi seuraaville kansanta-
loustieteen päiville Vaasaan helmikuussa 2012.


