Kansantaloudellinen aikakauskirja – 107. vsk. – 3/2011

TIEDOKSI

Nimityksiä
Panu Kalmi, PhD, on nimitetty Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professoriksi viiden
vuoden määräajaksi elokuun 2011 alusta lukien. Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa
vuonna 2002 väitellyt Kalmi on aiemmin toiminut mm. Suomen Akatemian tutkijana ja ma.
professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka -tutkimusalueen tutkimusjohtajaksi on nimitetty
Anni Huhtala, PhD, viiden vuoden määräajaksi. Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä vuonna
1994 väitellyt Huhtala siirtyi uuteen tehtäväänsä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, jossa hän toimi ympäristötaloustieteen professorina. Aiemmin hän on työskennellyt mm. yksikönjohtajana Ruotsin valtion
taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (Konjukturinstitutet), taloustieteen professorina Lapin
yliopistossa ja Suomen Akatemian nuorempana
tutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa.
VATT:n Julkisten palveluiden vaikuttavuus
-tutkimusalueen tutkimusjohtajaksi on nimitetty KTT Antti Moisio viiden vuoden määräajaksi. Hän työskenteli aiemmin saman tutkimusyksikön johtavana ekonomistina. Vuonna 2002
Jyväskylän yliopistossa väitellyt Moisio on aiemmin toiminut mm. Valtiontalouden tarkastusvirastossa, Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa sekä Jyväskylän yliopistossa
erikoistutkijana.

Finanssineuvos, vakausyksikön päällikkö
Sami Yläoutinen jäi virkavapaalle valtiovarainministeriöstä elokuun alusta lukien. Hän aloittaa syksyllä työskentelyn neuvonantajana kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n palveluksessa Fiscal Affairs Departmentissa, jossa hän
työskentelee julkiseen talouteen, finanssipolitiikkaan ja finanssipolitiikan sääntöihin liittyvien työtehtävien parissa. Hänen tilalleen vakausyksikön päälliköksi on 27. kesäkuuta lukien nimitetty finanssineuvos Mikko Spolander.
KTT Signe Jauhiainen on nimitetty ekonomistiksi PTT:n kansantalouden tutkimusryhmään 1. elokuuta alkaen. Hän on suorittanut
tohtorin tutkintonsa Jyväskylän yliopistossa
vuonna 2010.

Kansantaloustieteestä taloustiede
myös Helsingin yliopistossa
Kansantaloustieteen oppiaine Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on
muuttanut nimensä taloustieteeksi. Uudet
opiskelijat valitaan taloustieteen koulutusohjelmaan. Jo kirjoilla olevat saavat valita, ottavatko
tutkintotodistukseensa taloustieteen vai kansantaloustieteen.
Vastaava nimenvaihdos tehtiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuosi sitten.
Turun yliopistossa on sen sijaan kuljettu toiseen suuntaan. Vuodesta 1920 asti käytetty taloustiede vaihdettiin kansantaloustieteeksi yliopiston ja kauppakorkeakoulun fuusion yhteydessä.
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Näiden päätösten myötä on syntynyt erikoinen ja epätoivottava tilanne: tieteenalaamme
kutsutaan taloustieteeksi pääkaupunkiseudun
yliopistoissa mutta kansantaloustieteeksi muualla Suomessa.

Uusi hyvinvoinnin mittaristo bkt:n
rinnalle
Suomalaisen yhteiskunnan tilan kuvaamista
pohtinut asiantuntijaryhmä suosittaa hyvinvoinnin arvioinnin parantamiseksi uuden mittariston kehittämistä. Mittariston tavoitteena
on tarjota havainnollinen kokonaiskuva kansalaisten hyvinvoinnista ja sen kestävyydestä.
Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa on
sitouduttu toteuttamaan ryhmän suosituksia.
Asiantuntijaryhmän mukaan yksi kuvaaja,
kuten bruttokansantuote (bkt), ei riitä hyvinvointia koskevien päätösten pohjaksi. Kansalaisten hyvinvointi koostuu taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi muistakin tekijöistä, kuten terveydestä, mielekkäästä tekemisestä ja puhtaasta ympäristöstä. Uusi mittaristo tarjoaa bkt:ta
kattavamman kokonaiskuvan kansalaisten hyvinvoinnista.
Uuden mittariston lisäksi asiantuntijaryhmä
suosittaa valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen yhteisen Findikaattori.fi-palvelun
kehittämistä keskeiseksi yhteiskunnan hyvinvointitiedon portaaliksi. Myös palvelun käytettävyyttä parannetaan. Uutta mittaristoa ylläpidetään Findikaattori.fi-palvelussa.
Tilastotiedon rinnalla on tarve lisätä julkista keskustelua ja asiantuntijakeskustelua hyvinvoinnin ja yhteiskunnan ekologisen, sosiaalisen
sekä taloudellisen kestävyyden tekijöistä. Tämä
onnistuu raportin mukaan muun muassa järjes-
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tämällä pääministerin johdolla asiantuntijafoorumeita, joiden teemoista myös kansalaiset
voivat käydä keskustelua sosiaalisessa mediassa.
Valmistelu laajemman kehitysindikaattorin
käyttöön ottamiseksi bruttokansantuotteen rinnalle käynnistettiin Mari Kiviniemen hallituksessa. Valtioneuvoston kanslia asetti asiantuntijaryhmän valmistelua varten. Ryhmän puheenjohtajana toimi alivaltiosihteeri Jukka
Pekkarinen.
Suositusten lisäksi raportti sisältää katsauksen hyvinvoinnin mittaamisen tilaan Suomessa
ja kansainvälisesti. Raportti on luettavissa
osoitteessa: http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/r1211_bkt/PDF/fi.pdf.

Suomen Pankin
200-vuotisjuhlakonferenssi
Suomen Pankki järjesti 200-vuotisjuhlakonferenssin ”Monetary policy under resource mobility” Helsingissä 5.–6. toukokuuta 2011. Pääjohtaja Erkki Liikasen isännöimässä kansainvälisessä konferenssissa käsiteltiin kolmea keskuspankkitoiminnan keskeistä aluetta: kokemukset maailmantalouden murroksista, rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat. Tilaisuuden
lopuksi oli paneelikeskustelu rahoitustekijöistä
ja talouskasvusta. Esitelmiä pitivät mm. professorit Barry Eichengreen, Carl E. Walsh, Bengt
Holmsröm, Philippe Aghion ja Martin Hellwig
sekä keskuspankkijohtajat Stanley Fischer, Mervyn King ja Janet Yellen. Konferenssin yhteenveto löytyy osoitteesta: http://www.suomenpankki.fi/en/tutkimus/konferenssit/aiemmat_
konferenssit/Documents/BOF200_AnniversaryConference_Notes.pdf.

Ti e d o k s i

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 jakamalla palkinnon vuoden 2010 parhaalle talousennustajalle. Palkinnon sai viimevuotiseen
tapaan Nordea, ja sen vastaanotti pankin pääekonomisti Martti Nyberg.
Kesäseminaarissa pidettiin kaksi plenumesitelmää. Ensimmäisessä alivaltiosihteeri
Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä luennoi ”Talouspolitiikan haasteista”. Toisena
plenum-esitelmöitsijä oli tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen (Konjunkturinstitutet). Hänen
esityksensä aihe oli ”Miksi ja miten Pohjolan
työmarkkinainstituutiot muuttuvat?”
Kesäseminaarissa järjestettiin lisäksi useita
rinnakkaissessioita niin kansantaloustieteen
kuin yrityksen taloustieteiden aloilta. Agorarakennuksessa järjestettyjen cocktailien jälkeen
keskustelua esitelmistä ja ajankohtaisista talouspoliittisista 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. Joukkueita oli mukana ennätykselliset kahdeksan
kappaletta niin Jyväskylän, Oulun, Turun ja
Vaasan yliopistoista kuin myös Lappeenrannan
ja Tampereen teknillisistä yliopistoista ja Aaltoyliopistosta sekä Suomen Pankista.
Tiukkojen koitosten jälkeen voittajaksi selvisi pitkästä aikaa mukana ollut Tampereen
teknillisen yliopiston joukkue, joka kukisti loppuottelussa edellisen vuoden voittoaan puolustaneen Aalto-yliopiston. Kolmanneksi tuli viime vuosista kovasti petrannut Vaasan yliopisto
ja neljänneksi ensi kertaa turnauksessa esiintynyt Suomen Pankin joukkue.
Viidennestä sijasta käytiin kova kamppailu
Turun ja Oulun yliopistojen välillä, mikä huipentui lopulta rangaistuslaukauskilpailun jälkeen Turun voitoksi. Jumbofinaalissakin edettiin tasatilanteessa aina rangaistuslaukauskisaan, jossa lopulta Lappeenrannan teknillisen
yliopiston joukkue vei pitemmän korren jättäen turnausta isännöineen Jyväskylän kauppakorkeakoulun viimeiseksi.
Ensi vuonna turnaus pelataan tämän vuoden voittajan Tampereen teknillisen yliopiston
järjestämänä Hervannassa.
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