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Nimityksiä

Vtt Sixten Korkman on nimitetty aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulun taloustieteen 
professoriksi (Professor of Practice) kolmeksi 
vuodeksi elokuun 2012 alusta alkaen. Profes-
sor of Practice on aalto-yliopistossa määräai-
kainen tehtävä (tyypillisesti 3–5 vuotta), johon 
voidaan nimittää tieteellisesti päteviä akateemi-
sen maailman, elinkeinoelämän tai julkisen 
sektorin johtajia. sen avulla voidaan siirtää 
käytännön yhteiskunnallista tietoa yliopistoyh-
teisöön. korkman on viimeksi toiminut 
etLa:n ja eVa:n toimitusjohtajana vuosina 
2005–2012 ja sitä ennen mm. euroopan unio-
nin ministerineuvoston talouspoliittisen osas-
ton ecofinin pääjohtajana, valtiovarainministe-
riön kansantalousosaston ylijohtajana ja suo-
men Pankin toimistopäällikkönä. 

Valtiovarainministeriön 
taloustieteellinen neuvosto aloitti 
uudelleen

mediakeskustelun siivittämänä vuonna 2010 
toimintansa lakkauttanut valtiovarainministe-
riön taloustieteellinen neuvosto on aloittanut 
uudelleen kuluvan vuoden alusta alkaen. mi-
nisteri Jutta Urpilaisen puheenjohtajuudella 
kokoontuvaan neuvostoon osallistuvat minis-
teriön ylimmän johdon lisäksi professorit Ari 
Hyytinen (jyväskylän yliopisto), Jukka Pirttilä 
(tampereen yliopisto), Matti Pohjola (aalto-
yliopisto) ja Roope Uusitalo (Helsingin yliopis-

to). aikakauskirjan tässä numerossa julkaistaan 
heidän ehdotuksensa neuvoston toiminnan 
kehittämiseksi.     

Taloustutkijoiden XXIX 
kesäseminaari kokoontui 
Jyväskylässä 

taloustutkijoiden kesäseminaari järjestettiin 
jyväskylän yliopistossa 13.-14.6.2012. tänä 
vuonna 29. kerran järjestetyn seminaarin avasi 
professori Kari Heimonen, joka jakoi palkin-
non vuoden 2011 parhaalle talousennustajalle. 
Palkinnon sai Ptt ja sen vastaanotti tutkimus-
johtaja Markus Lahtinen. 

kesäseminaarin plenum -esitelmän piti Tor 
Eriksson (aarhus university, tanska) otsikolla 
”macroeconomic shocks and micro-level labour 
adjustment”. ensimmäisen seminaaripäivän 
päätteeksi eri tutkimuslaitoksien (suomen 
Pankki, etLa, Pt, Ptt ja Vatt) tutkijat jul-
kaisivat pitkän aikavälin kasvuennusteensa suo-
melle ja kertoivat ennustenäkymien taustoista. 

seminaari kokosi jälleen yhteen kansanta-
loustieteen, yrityksen taloustieteen, julkisen 
hallinnon sekä yrityselämän edustajia. jo perin-
teeksi muodostuneen tavan mukaan keskuste-
lua esitelmistä ja ajankohtaisista talouspoliitti-
sista kysymyksistä jatkettiin keskiviikkoillan 
cocktail-tilaisuudessa ja iltaristeilyllä Päijän-
teellä. 

seminaaria tukivat taloudellisesti Yrjö 
jahnssonin säätiö ja sanomalehti keskisuoma-
lainen.
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