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Nimityksiä 

Pol. dr. Eva Österbacka on nimitetty Åbo aka-
demin kansantaloustieteen professoriksi elo-
kuun 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 -pro-
fessoriksi 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 määrä-
ajaksi elokuun alusta alkaen. Helsingin yliopis-
tossa vuonna 1996 väitellyt Hetemäki johtaa 
eFi:n Foresight and information -ohjelmaa. 
joensuussa päämajaansa pitävä eFi on 23 eu-
rooppalaisen valtion ratifioima metsäntutkimu-
sorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Palkittuja

Vuoden 2011 taloustieteen Nobel-palkinto on 
myönnetty professoreille Thomas J. Sargent 
(New York university) ja Cristopher A. Sims 
(Princeton university) “for their empirical re-
search on cause and effect in the macroeco-
nomy”. Nobelistit esitellään tarkemmin kan-

santaloudellisen aikakauskirjan seuraavassa 
numerossa.

Vuoden 2011 Yrjö jahnsson award in eco-
nomics -palkinto on myönnetty professori Ar-
min Falkille, joka työskentelee Bonnin yliopis-
ton taloustieteiden laitoksella. Falk valmistui 
tohtoriksi vuonna 1999 Zürichin yliopistosta. 
Hän on käyttäytymistaloustieteen ja kokeelli-
sen taloustieteen johtavia tutkijoita.

monet Falkin tärkeimmistä tutkimuksista 
käsittelevät sosiaalisia preferenssejä, kuten ih-
misten välistä vastavuoroisuutta, ja niiden mer-
kitystä markkinoilla. Hän on myös tutkinut, 
miten reiluus ja epäitsekkyys vaikuttavat talou-
dellisten kannustimien tehokkuuteen esimer-
kiksi työmarkkinoilla. 

säätiö valitsee Yrjö jahnsson award in eco-
nomics -palkinnon saajan yhteistyössä euroo-
pan taloustieteilijöiden yhdistyksen (european 
economic association, eea) kanssa. se myön-
netään alle 45-vuotiaalle eurooppalaiselle ta-
loustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa 
taloustieteessä on merkittävä. Palkinto on 18 
000 euroa, ja se jaetaan joka toinen vuosi.

Kansantaloustieteestä taloustiede 
myös Jyväskylässä ja Tampereella

aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston esi-
merkkiä seuraten kansantaloustieteen oppiai-
neen nimi on päätetty muuttaa taloustieteeksi 
myös jyväskylän ja tampereen yliopistoissa.  
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tieteenalamme suomenkielisen nimen vaih-
tamisen taustalla on ajatus korjata se ainakin 
näin jälkikäteen tarkastellen tapahtunut ilmei-
nen virhe, kun ensimmäisessä oppikirjassa, 
Laura ja Leo Harmajan vuonna 1914 julkaistus-
sa Kansantaloustieteen oppikirjassa nimeksi 
valittiin kansantaloustiede. sitä ennen käytet-
tiin rinnan termejä taloustiede ja kansantalous-
tiede. 

Harmajat määrittelivät taloustieteiksi ne 
tutkimushaarat, jotka käsittelevät talouselämän 
ilmiöitä. Yksityistaloudellisia ovat tieteet, mm. 
maatalousoppi ja teollisuustalous, jotka tutki-

muksessa asettuvat yksilön kannalle. Yhteis-
kunnallisia taloustieteitä ovat puolestaan tutki-
muksessa yhteiskunnan kannalle asettuvat 
kansantaloustiede, kansantalouspolitiikka ja 
finanssi- eli valtiontaloustiede. taloustiedettä 
Harmajat pitivät liian laajana käsitteenä oppi-
aineen nimeksi, koska taloustieteeseen olisi 
luettava myös yksityistaloustieteet. 

Nykyajan taloustieteessä asetutaan yhtä hy-
vin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalle. 
englanninkielinen termi economics onkin tässä 
asiassa neutraali.  
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