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Nimityksiä 

Valtioneuvosto on nimittänyt Vtt Juhana Var-
tiaisen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuk-
sen (Vatt) ylijohtajaksi viiden vuoden määrä-
ajaksi 23. huhtikuuta 2012 lukien. uuteen 
tehtäväänsä Helsingin yliopistossa vuonna 
1992 väitellyt Vartiainen siirtyi ruotsalaisen 
konjunkturinstitutetin tutkimusjohtajan pai-
kalta. aiemmin hän on työskennellyt FiEFin 
(Fackföreningsrörelsens institut för Ekono-
misk Forskning) johtajana sekä tutkijana Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksessa, Helsingin yli-
opistossa ja suomen akatemiassa. 

ktt Kaisa Kotakorpi on nimitetty turun 
kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen pro-
fessoriksi kuluvan vuoden alusta alkaen. Hän 
on väitellyt tampereen yliopistossa vuonna 
2007 ja toiminut viimeksi siellä tutkijatohtorina.  

Vtm Ohto Kanninen on nimitetty Palkan-
saajien tutkimuslaitoksen vanhemmaksi tutki-
jaksi 1. syyskuuta alkaen. tällä hetkellä hän 
viimeistelee väitöskirjaansa Euroopan yliopis-
toinstituutissa (Eui). kannisen tutkimusaluei-
ta ovat koulutuksen taloustiede, sukupolvien 
välinen liikkuvuus ja tuloerot.

Palkittuja

oP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö on myön-
tänyt 40 000 euron suuruisen tunnustuspalkin-
non professori Bengt Holmströmille tunnustuk-
sena merkittävistä saavutuksista taloustietees-

sä. mit:n professorina toimiva Holmström on 
yrityksen teorian, corporate governance -ongel-
mien, sopimusten ja kannustejärjestelmien joh-
tavia tutkijoita maailmassa. Viimeaikaisessa 
tutkimuksessaan hän on keskittynyt likviditeet-
tiongelmiin ja finanssikriiseihin. oP-Pohjola-
ryhmän tutkimussäätiö täyttää tänä vuonna 40 
vuotta, mitä juhlistaakseen säätiö perusti tun-
nustus- ja kannustuspalkinnot.  

suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 
aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun profes-
sori Matti Pohjolalle 30 000 euron palkinnon 
taloudellisen kasvun ja inhimillisen hyvinvoin-
nin tutkimisesta. kulttuurirahasto on vuodesta 
1941 alkaen jakanut palkintoja tunnustuksena 
merkittävistä suorituksista suomalaiskansalli-
sen kulttuurin eri aloilla. taloustieteilijälle pal-
kinto on edellisen kerran myönnetty vuonna 
1976, professori Jouko Pauniolle.  

Vuoden 2011 Eino H. Laurila -kansantulo-
mitali on myönnetty professori Pentti Saikko-
selle ja professori Timo Teräsvirralle tunnus-
tuksena heidän kansainvälisesti arvostetusta 
tutkimustyöstään aikasarjaekonometrian alalla. 
saikkonen on Helsingin yliopiston tilastotie-
teen professori. teräsvirta toimii taloustieteen 
professorina Århusin yliopistossa. Eino H. 
Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkit-
tävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen 
ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien 
kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden 
hyväksi. 
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Antti Suvannosta 
Kansantaloudellisen aikakauskirjan 
uusi päätoimittaja

suomen Pankin osastopäällikkö, Vtt Antti 
Suvanto on valittu kansantaloudellisen aika-
kauskirjan uudeksi päätoimittajaksi. kuusi 
vuotta tehtävää hoitanut Matti Pohjola vastaa 
vielä seuraavasta numerosta suvannon ottaessa 
tehtävät kuluvan vuoden viimeisestä numeros-
ta alkaen.

Panu Kalmista Taloustieteellisen 
Yhdistyksen puheenjohtaja

taloustieteellisen Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin 19. huhtikuuta 2012. Yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin professori 
Panu Kalmi Vaasan yliopistosta ja varapuheen-
johtajaksi johtava ekonomisti Marita Laukka-
nen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskukses-
ta.  johtokuntaan valittiin uusina jäseninä pro-
fessori Kari Heimonen jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulusta, erityisasiantuntija Sami 
Napari valtiovarainministeriöstä, akatemiatut-
kija Tuomas Pekkarinen aalto -yliopiston kaup-
pakorkeakoulusta sekä ekonomisti Pasi Sorjo-
nen Nordea Pankista.

Kansantaloustieteen professorien ja 
dosenttien yhdistykselle uusi 
johtokunta

kansantaloustieteen professorien ja dosenttien 
yhdistys ry on valinnut uuden johtokunnan 
23.2.2012 pidetyssä yhdistetyssä vuosi- ja ke-
vätkokouksessa. uuden johtokunnan jäsenet 
ovat professori Heikki A. Loikkanen (pj), do-
sentti Antti Kuusterä (vpj), dosentti Pekka Leh-
tonen ja dosentti Jan Otto Andersson. Yhdis-

tyksen tarkoituksena on säännöllisen vuorovai-
kutuksen aikaansaaminen kansantaloustieteen 
professorien ja dosenttien kesken suomessa 
maan akateemisen opetus- ja tutkimustyön 
edistämiseksi.

XXXIV Kansantaloustieteen päivät 
Vaasassa

kansantaloustieteen päivät vietettiin 34. kerran 
9.–10.2.2012 Vaasassa. aihepiireittäin jaetuissa 
istunnoissa pidettiin kaiken kaikkiaan 73 alus-
tusta, joita Vaasan yliopiston Palosaaren kam-
pukselle oli kerääntynyt kuulemaan lähes 120 
taloustieteilijää, ekonomistia ja muuta talous-
tieteestä kiinnostunutta.

Päivien ensimmäisessä erikoissessiossa tors-
taina Pentti Saikkonen ja Timo Teräsvirta vas-
taanottivat vuoden 2012 Eino H. Laurila -kan-
santulomitalin merkittävästä urastaan aikasar-
jaekonometrian parissa (ks. kohta Palkittuja 
edellä). Virallisten seremonioiden jälkeen pal-
kitut esittelivät omaa tutkimustyötään erillisis-
sä puheenvuoroissaan.

Ensimmäisen konferenssipäivän ohjelma 
huipentui professori Per Krusellin plenum-lu-
entoon ”Quantitative macroeconomic theory 
with Heterogenous agents: the role of Labor 
supply over the Business Cycle”. omien sano-
jensa mukaisesti professori krusell tarjosi esi-
tyksessään vanhaan kysymykseen uudenlaisen 
vastauksen. Luennolla sivuttiin myös ajankoh-
taista keskustelua modernin makroteorian ti-
lasta, ja yleisö esitti useita kommentteja. 

iltaohjelma alkoi Pohjanmaan museossa pi-
detyllä Vaasan kaupungin vastaanotolla. kau-
pungin tervehdyksen jälkeen juhlaväellä oli 
mahdollisuus tutustua museon näyttelyyn, jos-
ta kiinnostuneet saivat lisätietoja paikalla olleil-
ta oppailta. konferenssi-illallinen nautittiin 
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tunnelmallisessa ravintola Bacchusissa. Histo-
riaa huokuneessa miljöössä vietetyn illan päät-
teeksi juhlaväki siirtyi vielä Vaasan yöelämään.

Perjantain ohjelma käynnistyi päivien toi-
sella erikoissessiolla, jonka aiheena oli ”suo-
men talouden tila ja tulevaisuuden haasteet”. 
taloustieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja 
Mika Kuismanen johti paneelikeskustelua, jo-
hon osallistuivat keskustan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mari Kiviniemi, EtLan toimi-
tusjohtajana helmikuun loppuun asti toiminut 
Sixten Korkman, Nokian hallituksen puheen-
johtajan paikalta toukokuussa väistynyt Jorma 
Ollila sekä Johnny Åkerholm, jonka toimikausi 
Pohjoismaisen investointipankin (NiB) toimi-

tusjohtajana päättyi maaliskuun lopussa. ajan-
kohtainen aihe houkutteli paikalle runsaslukui-
sen konferenssiväen lisäksi lehdistön edustajia. 
monet suuren luentosalin riveistä täyttyivät 
paikallisista taloustieteen opiskelijoista, jotka 
tulevaisuudestaan kiinnostuneina esittivät 
muun yleisön tavoin aktiivisesti kysymyksiä pa-
nelisteille. keskustelu tuntuikin jäävän puoli-
tiehen, kun puheenjohtaja tiukan aikarajoitteen 
sanelemana päätti istunnon. 

taloustieteellinen Yhdistys toivottaa kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi seuraaville kansanta-
loustieteen päiville ahvenanmaalle helmikuus-
sa 2012.
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