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TIEDOKSI

Nimityksiä
VTT Seija Ilmakunnas on valittu Palkansaajien
tutkimuslaitoksen johtajaksi ensi vuoden alusta
alkaen. Helsingin yliopistossa vuonna 1997 väitellyt Ilmakunnas on toiminut VATT:n ylijohtajana marraskuusta 2006 lähtien ja sitä ennen
mm. Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston
osastopäällikkönä.
VTT Panu Poutvaara on nimitetty Münchenin yliopiston (Ludwig-Maximilians-Universität München) professoriksi ja Ifo-instituutin
(Ifo Institute for Economic Research) kansainvälisten institutionaalisten vertailujen osaston
johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Poutvaara
väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 2001 ja
toimi tämän jälkeen tutkijana Tanskassa 2002–
2005 ja julkistalouden määräaikaisena professorina Helsingin yliopistossa 2005–2010.
Professori Markku Lanne on nimitetty Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professoriksi 1. elokuuta alkaen. Helsingin yliopistossa
1997 väitellyt Lanne siirtyi uuteen tehtäväänsä
Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen viisivuotisesta professuurista, johon
hänet valittiin 2007. Aiemmin hän on toiminut
mm. professorina Jyväskylän yliopistossa.
VTT Antti Ripatti on nimitetty empiirisen
makrotaloustieteen professoriksi alkaen 20.
elokuuta 2010 ja päättyen vuoden 2011 lopussa. Paikka avautui Markku Lanteen siirryttyä
kansantaloustieteen professoriksi. Vuonna
1998 Helsingin yliopistossa väitellyt Ripatti

hoitaa professorin tehtävää virkavapaana ekonomistin tehtävästään Suomen Pankissa.
Professori Hannu Vartiainen on valittu HECERin johtajaksi 1. lokakuuta alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Paikka avautui Otto Toivasen
lähdettyä professoriksi Belgiaan. Vuonna 2000
Helsingin yliopistossa väitellyt Vartiainen hoitaa johtajan tehtävää virkavapaana professuuristaan Turun kauppakorkeakoulussa, jossa
hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen. Sitä
ennen hän oli mm. Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana.
VTT Roope Uusitalo on nimitetty HECERin tutkimusjohtajaksi 1. marraskuuta alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tutkimusjohtajan toimi
on uusi, ja se on osa Helsingin yliopiston korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkostoa.
Verkostolla yliopisto vahvistaa tieteen, innovaatioiden, korkeakoulutuksen ja koulutuksen
talouden tutkimusta. Uusitalo siirtyi HECERiin VATT:sta, jossa hän oli Työmarkkinat ja
kasvua tukeva politiikka -tutkimusalueen tutkimusjohtajana vuodesta 2008. Uusitalo on
väitellyt Helsingin yliopistossa vuonna 1999 ja
toiminut aiemmin mm. tutkimuskoordinaattorina Palkansaajien tutkimuslaitoksessa sekä
ma. professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Sampo Pankin uudeksi pääekonomistiksi
on nimitetty KTM Pasi Kuoppamäki syyskuun
alusta alkaen. Hän seuraa tehtävässä TTM Lauri Uotilaa, joka jatkaa Sampo Pankissa johtavana neuvonantajana.
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OP-Pohjola-ryhmän pääekonomistiksi on
nimitetty YTL Reijo Heiskanen, joka siirtyi uuteen tehtäväänsä lokakuussa Nordeasta. OPPohjolassa Heiskanen vastaa makrotalouden
seurannasta ja ennustetoiminnasta.
KTT Pasi Sorjonen on nimitetty Nordean
ekonomistiksi. Hän siirtyi Nordeaan marraskuun puolivälissä ETLAn ennustepäällikön
tehtävästä, jota hän hoiti 10 vuoden ajan. Sorjosen ensisijaisena tehtävänä Nordean ekonomistina on Suomen talouden seuraaminen ja
ennustaminen.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija KTT Matti Sarvimäki on kutsuttu yhteiskuntatieteiden edustajaksi Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubiin. Klubin tarkoituksena on lisätä nuorten tutkijoiden
näkyvyyttä Suomen tieteessä. Tiedeakatemian
hallitus on valinnut klubiin lukuvuodeksi
2010–2011 yhteensä 16 lahjakasta tutkijaa eri
tieteenaloilta. Tutkijoiden tieteenalat vaihtelevat suomalais-ugrilaisesta etymologiasta metsänhoitotieteeseen ja biomolekyylien rakennetutkimukseen. Klubin toimikausi on yksi lukuvuosi, syyskuusta toukokuuhun.

Palkittuja
Vuoden 2010 taloustieteen Nobel-palkinto on
myönnetty professoreille Peter Diamond
(MIT), Dale Mortensen (Northwestern) ja
Christopher Pissarides (LSE) ”for their analyses
of markets with search frictions”. Nobelistit
esitellään tarkemmin Kansantaloudellisen aikakauskirjan seuraavassa numerossa.
Vuoden 2010 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen maisteri
Markku Suur-Kujalalle ja valtiotieteen maisteri
Tapio Korhoselle. Mitalit luovutettiin Taloustie-
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teellisen Yhdistyksen kokouksessa 21. lokakuuta 2010.
Markku Suur-Kujala on tehnyt pitkän ja
ansiokkaan uran Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon laatijana ja johtajana. Hän on
ollut kehittämässä merkittäviä tilinpidon laajennuksia ja on edistänyt kansantalouden tilinpidon koulutusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on työskennellyt Tilastokeskuksessa vuodesta 1969 vuoteen 2008.
Tapio Korhonen on ekonomistina käyttänyt
esimerkillisesti ja luovasti taloustilastoja taloudellisen analyysin apuvälineenä, luennoinut
rahoitusmarkkinoista ja tilinpitojärjestelmistä
Helsingin yliopistossa ja osallistunut tilastojen
kehittämiseen eri komiteoissa ja työryhmissä.
Hän on työskennellyt Suomen Pankissa eri
osastoilla vuodesta 1971 vuoteen 2008.

VATT 20 vuotta
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
juhlisti 20-vuotista taivaltaan pitämällä juhlaseminaarin Vanhalla ylioppilastalolla sekä julkistamalla henkilökuntansa toimittaman historiikin ”Silta suunnittelusta tutkimukseen”
1.10.2010. Seminaarin avauspuheenvuorossaan
ylijohtaja Seija Ilmakunnas loi katsauksen menneeseen sekä esitteli VATT:n nykyistä tahtotilaa
sektoritutkimusta uudistettaessa. Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja ruoti taloustieteen tilaa kriisin jälkeen ja esitteli
makrotaloustieteen uusia tutkimussuuntia. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Jukka
Pekkarinen kartoitti julkisen talouden tienhaaraa demografisen muutoksen luomissa olosuhteissa ja pohti tutkimuksen roolia kestävyysongelman ratkaisemisessa. Tutkijoista ja päättäjistä koostuva paneeli etsi puolestaan tutkimus-
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professori Aki Kangasharjun johdattamana
heikointa lenkkiä tiedon ja päätöksenteon välisestä ketjusta. Heikkoja kohtia löytyi useita
– aineistojen saatavuudesta, tutkijoiden kannusteista ja sektoritutkimuksen väärästä kohdentumisesta aina politiikan lyhytjänteisyyteen
ja päätössääntöjen epäselvyyteen – mutta se
heikoin lenkki taisi jäädä paikallistamatta.

KAK-uutisia

tämän numeron pääkirjoitukseen. Muu toimitus kiittää Ottoa viiden vuoden miellyttävästä
yhteistyöstä ja toivottaa professori Ari Hyytisen
tervetulleeksi joukkoon. Ari aloittaa toimittajana ensi vuoden ykkösnumerosta.
Aikakauskirjan vanhojen vuosikertojen digitoinnissa on päästy ajassa taaksepäin vuoteen
1960 saakka. Kannattaa käydä katsomassa:
http://taloustieteellinenyhdistys.fi/julkaisut/
kak/arkisto.html.

Professori Otto Toivanen päättää Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimittajan tehtävät
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