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Nimityksiä 

Panu Kalmi, Phd, on nimitetty Vaasan yliopis-
ton kansantaloustieteen professoriksi viiden 
vuoden määräajaksi elokuun 2011 alusta luki-
en. kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa 
vuonna 2002 väitellyt kalmi on aiemmin toimi-
nut mm. suomen akatemian tutkijana ja ma. 
professorina aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulussa. 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka -tut-
kimusalueen tutkimusjohtajaksi on nimitetty 
Anni Huhtala, Phd, viiden vuoden määräajak-
si. kalifornian yliopistossa Berkeleyssä vuonna 
1994 väitellyt huhtala siirtyi uuteen tehtävään-
sä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksesta, jossa hän toimi ympäristötaloustie-
teen professorina.  aiemmin hän on työsken-
nellyt mm. yksikönjohtajana ruotsin valtion 
taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (konjuktu-
rinstitutet), taloustieteen professorina Lapin 
yliopistossa ja suomen akatemian nuorempana 
tutkijana metsäntutkimuslaitoksessa.

Vatt:n julkisten palveluiden vaikuttavuus 
-tutkimusalueen tutkimusjohtajaksi on nimitet-
ty ktt Antti Moisio viiden vuoden määräajak-
si. hän työskenteli aiemmin saman tutkimus-
yksikön johtavana ekonomistina. Vuonna 2002 
jyväskylän yliopistossa väitellyt moisio on ai-
emmin toiminut mm. Valtiontalouden tarkas-
tusvirastossa, Pellervon taloudellisessa tutki-
muslaitoksessa sekä jyväskylän yliopistossa 
erikoistutkijana.

Finanssineuvos, vakausyksikön päällikkö 
Sami Yläoutinen jäi virkavapaalle valtiovarain-
ministeriöstä elokuun alusta lukien. hän aloit-
taa syksyllä työskentelyn neuvonantajana kan-
sainvälisen valuuttarahaston imF:n palveluk-
sessa Fiscal affairs departmentissa, jossa hän 
työskentelee julkiseen talouteen, finanssipoli-
tiikkaan ja finanssipolitiikan sääntöihin liittyvi-
en työtehtävien parissa. hänen tilalleen va-
kausyksikön päälliköksi on 27. kesäkuuta luki-
en nimitetty finanssineuvos Mikko Spolander. 

ktt Signe Jauhiainen on nimitetty ekono-
mistiksi Ptt:n kansantalouden tutkimusryh-
mään 1. elokuuta alkaen. hän on suorittanut 
tohtorin tutkintonsa jyväskylän yliopistossa 
vuonna 2010. 

Kansantaloustieteestä taloustiede 
myös Helsingin yliopistossa

kansantaloustieteen oppiaine helsingin yli-
opiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on 
muuttanut nimensä taloustieteeksi. uudet 
opiskelijat valitaan taloustieteen koulutusohjel-
maan. jo kirjoilla olevat saavat valita, ottavatko 
tutkintotodistukseensa taloustieteen vai kan-
santaloustieteen. 

Vastaava nimenvaihdos tehtiin aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulussa vuosi sitten. 
turun yliopistossa on sen sijaan kuljettu toi-
seen suuntaan. Vuodesta 1920 asti käytetty ta-
loustiede vaihdettiin kansantaloustieteeksi yli-
opiston ja kauppakorkeakoulun fuusion yhtey-
dessä.
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näiden päätösten myötä on syntynyt erikoi-
nen ja epätoivottava tilanne: tieteenalaamme 
kutsutaan taloustieteeksi pääkaupunkiseudun 
yliopistoissa mutta kansantaloustieteeksi muu-
alla suomessa. 

Uusi hyvinvoinnin mittaristo bkt:n 
rinnalle

suomalaisen yhteiskunnan tilan kuvaamista 
pohtinut asiantuntijaryhmä suosittaa hyvin-
voinnin arvioinnin parantamiseksi uuden mit-
tariston kehittämistä. mittariston tavoitteena 
on tarjota havainnollinen kokonaiskuva kansa-
laisten hyvinvoinnista ja sen kestävyydestä. 
Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa on 
sitouduttu toteuttamaan ryhmän suosituksia. 

asiantuntijaryhmän mukaan yksi kuvaaja, 
kuten bruttokansantuote (bkt), ei riitä hyvin-
vointia koskevien päätösten pohjaksi. kansa-
laisten hyvinvointi koostuu taloudellisen hyvin-
voinnin lisäksi muistakin tekijöistä, kuten ter-
veydestä, mielekkäästä tekemisestä ja puhtaas-
ta ympäristöstä. uusi mittaristo tarjoaa bkt:ta 
kattavamman kokonaiskuvan kansalaisten hy-
vinvoinnista. 

uuden mittariston lisäksi asiantuntijaryhmä 
suosittaa valtioneuvoston kanslian ja tilasto-
keskuksen yhteisen Findikaattori.fi-palvelun 
kehittämistä keskeiseksi yhteiskunnan hyvin-
vointitiedon portaaliksi. myös palvelun käytet-
tävyyttä parannetaan. uutta mittaristoa ylläpi-
detään Findikaattori.fi-palvelussa.

tilastotiedon rinnalla on tarve lisätä julkis-
ta keskustelua ja asiantuntijakeskustelua hyvin-
voinnin ja yhteiskunnan ekologisen, sosiaalisen 
sekä taloudellisen kestävyyden tekijöistä. tämä 
onnistuu raportin mukaan muun muassa järjes-

tämällä pääministerin johdolla asiantuntijafoo-
rumeita, joiden teemoista myös kansalaiset 
voivat käydä keskustelua sosiaalisessa medias-
sa.

Valmistelu laajemman kehitysindikaattorin 
käyttöön ottamiseksi bruttokansantuotteen rin-
nalle käynnistettiin Mari Kiviniemen hallituk-
sessa. Valtioneuvoston kanslia asetti asiantun-
tijaryhmän valmistelua varten. ryhmän pu-
heenjohtajana toimi alivaltiosihteeri Jukka 
Pekkarinen.

suositusten lisäksi raportti sisältää katsauk-
sen hyvinvoinnin mittaamisen tilaan suomessa 
ja kansainvälisesti. raportti on luettavissa 
osoitteessa: http://www.vnk.fi/julkaisukan-
sio/2011/r1211_bkt/PdF/fi.pdf.

Suomen Pankin 
200-vuotisjuhlakonferenssi

suomen Pankki järjesti 200-vuotisjuhlakonfe-
renssin ”monetary policy under resource mo-
bility” helsingissä 5.–6. toukokuuta 2011. Pää-
johtaja Erkki Liikasen isännöimässä kansainvä-
lisessä konferenssissa käsiteltiin kolmea kes-
kuspankkitoiminnan keskeistä aluetta: koke-
mukset maailmantalouden murroksista, raha-
politiikka ja rahoitusmarkkinat. tilaisuuden 
lopuksi oli paneelikeskustelu rahoitustekijöistä 
ja talouskasvusta. esitelmiä pitivät mm. profes-
sorit Barry Eichengreen, Carl E. Walsh, Bengt 
Holmsröm, Philippe Aghion ja Martin Hellwig 
sekä keskuspankkijohtajat Stanley Fischer, Mer-
vyn King ja Janet Yellen. konferenssin yhteen-
veto löytyy osoitteesta: http://www.suomen-
pankki.fi/en/tutkimus/konferenssit/aiemmat_
konferenssit/documents/BoF200_anniversa-
ryConference_notes.pdf.
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Taloustutkijoiden XXVIII 
kesäseminaari kokoontui 
Jyväskylässä 

taloustutkijoiden kesäseminaari järjestettiin 
tänä vuonna 28. kerran jyväskylän yliopistossa 
8.–9. kesäkuuta 2011. seminaari kokosi jälleen 
yhteen yli 150 kansantaloustieteen, yrityksen 
taloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän 
edustajaa.

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 
professori Kari Heimonen avasi seminaarin ja-
kamalla palkinnon vuoden 2010 parhaalle ta-
lousennustajalle. Palkinnon sai viimevuotiseen 
tapaan nordea, ja sen vastaanotti pankin pää-
ekonomisti Martti Nyberg.

kesäseminaarissa pidettiin kaksi plenum-
esitelmää. ensimmäisessä alivaltiosihteeri 
martti hetemäki valtiovarainministeriöstä lu-
ennoi ”talouspolitiikan haasteista”. toisena 
plenum-esitelmöitsijä oli tutkimusjohtaja Juha-
na Vartiainen (konjunkturinstitutet). hänen 
esityksensä aihe oli ”miksi ja miten Pohjolan 
työmarkkinainstituutiot muuttuvat?” 

kesäseminaarissa järjestettiin lisäksi useita 
rinnakkaissessioita niin kansantaloustieteen 
kuin yrityksen taloustieteiden aloilta. agora-
rakennuksessa järjestettyjen cocktailien jälkeen 
keskustelua esitelmistä ja ajankohtaisista ta-
louspoliittisista kysymyksistä jatkettiin upeassa 
kesäsäässä iltaristeilyllä Päijänteellä.

seminaaria tukivat taloudellisesti Yrjö 
jahnssonin säätiö ja keskisuomalainen. seuraa-

va kesäseminaari järjestetään jyväskylässä 13.–
14.6.2012. tervetuloa!

Taloustieteilijöiden 
jalkapallomestaruus Tampereelle

taloustieteilijöiden 14. sm-jalkapalloturnaus 
potkittiin jyväskylässä 16. elokuuta 2011. jouk-
kueita oli mukana ennätykselliset kahdeksan 
kappaletta niin jyväskylän, oulun, turun ja 
Vaasan yliopistoista kuin myös Lappeenrannan 
ja tampereen teknillisistä yliopistoista ja aalto-
yliopistosta sekä suomen Pankista.

tiukkojen koitosten jälkeen voittajaksi sel-
visi pitkästä aikaa mukana ollut tampereen 
teknillisen yliopiston joukkue, joka kukisti lop-
puottelussa edellisen vuoden voittoaan puolus-
taneen aalto-yliopiston. kolmanneksi tuli vii-
me vuosista kovasti petrannut Vaasan yliopisto 
ja neljänneksi ensi kertaa turnauksessa esiinty-
nyt suomen Pankin joukkue.

Viidennestä sijasta käytiin kova kamppailu 
turun ja oulun yliopistojen välillä, mikä hui-
pentui lopulta rangaistuslaukauskilpailun jäl-
keen turun voitoksi. jumbofinaalissakin edet-
tiin tasatilanteessa aina rangaistuslaukauski-
saan, jossa lopulta Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston joukkue vei pitemmän korren jättä-
en turnausta isännöineen jyväskylän kauppa-
korkeakoulun viimeiseksi.

ensi vuonna turnaus pelataan tämän vuo-
den voittajan tampereen teknillisen yliopiston 
järjestämänä hervannassa.
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