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TIEDOKSI

Nimityksiä
Pol. dr. Eva Österbacka on nimitetty Åbo Akademin kansantaloustieteen professoriksi elokuun 2011 alusta alkaen. Åbo Akademissa
vuonna 2004 väitellyt Österbacka on toiminut
aiemmin mm. erikoistutkijana Kelassa.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on
TkT Pauli Murto nimitetty tenure track -professoriksi Associate Professor -tasolle viideksi
vuodeksi 1. lokakuuta alkaen. Murto väitteli
Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2003 ja
on aiemmin toiminut akatemiatutkijana sekä
post doc -tutkijana Helsingin/Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa.
VTT Lauri Hetemäki on nimitetty Euroopan
metsäinstituutin (European Forest Institute,
EFI) ohjelmajohtajaksi viiden vuoden määräajaksi elokuun alusta alkaen. Helsingin yliopistossa vuonna 1996 väitellyt Hetemäki johtaa
EFI:n Foresight and Information -ohjelmaa.
Joensuussa päämajaansa pitävä EFI on 23 eurooppalaisen valtion ratifioima metsäntutkimusorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

santaloudellisen aikakauskirjan seuraavassa
numerossa.
Vuoden 2011 Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto on myönnetty professori Armin Falkille, joka työskentelee Bonnin yliopiston taloustieteiden laitoksella. Falk valmistui
tohtoriksi vuonna 1999 Zürichin yliopistosta.
Hän on käyttäytymistaloustieteen ja kokeellisen taloustieteen johtavia tutkijoita.
Monet Falkin tärkeimmistä tutkimuksista
käsittelevät sosiaalisia preferenssejä, kuten ihmisten välistä vastavuoroisuutta, ja niiden merkitystä markkinoilla. Hän on myös tutkinut,
miten reiluus ja epäitsekkyys vaikuttavat taloudellisten kannustimien tehokkuuteen esimerkiksi työmarkkinoilla.
Säätiö valitsee Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnon saajan yhteistyössä Euroopan taloustieteilijöiden yhdistyksen (European
Economic Association, EEA) kanssa. Se myönnetään alle 45-vuotiaalle eurooppalaiselle taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa
taloustieteessä on merkittävä. Palkinto on 18
000 euroa, ja se jaetaan joka toinen vuosi.

Palkittuja
Vuoden 2011 taloustieteen Nobel-palkinto on
myönnetty professoreille Thomas J. Sargent
(New York University) ja Cristopher A. Sims
(Princeton University) “for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy”. Nobelistit esitellään tarkemmin Kan-
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Kansantaloustieteestä taloustiede
myös Jyväskylässä ja Tampereella
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston esimerkkiä seuraten kansantaloustieteen oppiaineen nimi on päätetty muuttaa taloustieteeksi
myös Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa.

Ti e d o k s i

Tieteenalamme suomenkielisen nimen vaihtamisen taustalla on ajatus korjata se ainakin
näin jälkikäteen tarkastellen tapahtunut ilmeinen virhe, kun ensimmäisessä oppikirjassa,
Laura ja Leo Harmajan vuonna 1914 julkaistussa Kansantaloustieteen oppikirjassa nimeksi
valittiin kansantaloustiede. Sitä ennen käytettiin rinnan termejä taloustiede ja kansantaloustiede.
Harmajat määrittelivät taloustieteiksi ne
tutkimushaarat, jotka käsittelevät talouselämän
ilmiöitä. Yksityistaloudellisia ovat tieteet, mm.
maatalousoppi ja teollisuustalous, jotka tutki-

muksessa asettuvat yksilön kannalle. Yhteiskunnallisia taloustieteitä ovat puolestaan tutkimuksessa yhteiskunnan kannalle asettuvat
kansantaloustiede, kansantalouspolitiikka ja
finanssi- eli valtiontaloustiede. Taloustiedettä
Harmajat pitivät liian laajana käsitteenä oppiaineen nimeksi, koska taloustieteeseen olisi
luettava myös yksityistaloustieteet.
Nykyajan taloustieteessä asetutaan yhtä hyvin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalle.
Englanninkielinen termi economics onkin tässä
asiassa neutraali.
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