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Kansantaloustieteen päivät 
Maarianhaminassa

XXXV kansantaloustieteen päivät järjestetään 
14.–15.2.2013 maarianhaminassa. osa sessiois-
ta järjestetään meno- ja paluumatkalla laivalla, 
ja osa kulttuuri- ja kongressikeskus alandicas-
sa maarianhaminassa. Plenum-luennon pitää 
professori Hans-Werner sinn (ifo institute for 
economic research). Lisäksi päivillä jaetaan 
FeP-palkinto parhaasta Finnish economic Pa-
persissa vuosina 2011–2012 julkaistusta artik-
kelista. alustukset kaikilta taloustieteen osa-
alueilta ovat tervetulleita. alustajiksi aikovia 
pyydetään lähettämään lyhyt tiivistelmä tutki-
muksestaan 14.12.2012 mennessä. Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät taloustieteellisen 
Yhdistyksen nettisivuilta.

Tieteen päivät ja yö

tieteen päivät järjestetään taas ensi vuoden alus-
sa 9.–13.1.2013. Päivien yleisteemana on kriisi. 

kriisien syntymistä ei voida kokonaan es-
tää, mutta niitä voidaan yrittää ehkäistä ja hal-
lita. miten kriisejä mallinnetaan tieteessä? mi-
ten kriisitilanteissa viestitään ja johdetaan? 
mistä globaalissa talouskriisissä ja euroopan 
unionin ongelmissa on kyse? minkälaisia rat-
kaisuja tiede tarjoaa ravitsemuskriisin? millai-
sia ovat verkkomaailman uhkakuvat? onko 
epidemioista aina syytä huolestua? ohjelmako-
konaisuudessa keritään auki maailmanlaajuis-
ten ja paikallisten rakenteiden monimutkaista 

vyyhtiä. Historiallisten ja yksittäisiä kulttuure-
ja koskevien esimerkkien avulla selvitetään ra-
kenteiden merkitystä kriisien muodostumises-
sa, niiden torjumisessa ja niistä selviytymisessä.

tieteen päivien yhteydessä järjestetään tie-
teiden yö torstaina 11.1.2013. tapahtumapaik-
kana ovat Helsingin kruununhaan instituutit,  
museot, kirjakaupat, galleriat ja ravintolat sekä 
tieteiden talo (kirkkokatu 6).

tiedetapahtuman järjestävät tieteellisten 
seurain valtuuskunta, suomen kulttuurirahas-
to, suomalainen tiedeakatemia, suomen tie-
deseura, teknillisten tieteiden akatemia ja 
svenska tekniska Vetenskapsakademien i Fin-
land. tapahtumapaikka on Helsingin yliopis-
ton päärakennus (Fabianinkatu 33)

Asiantuntijaryhmä ehdottaa valtion 
tutkimuslaitosten ja 
tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistusta

tutkimus- ja innovaationeuvoston asettama 
asiantuntijaryhmä esittää valtion tutkimuslai-
tosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudis-
tusta vuodesta 2014 lukien. Valtion tutkimus-
laitosten rakennetta esitetään uudistettavaksi 
yhdistämällä tutkimuslaitoksia toiminnallisesti. 
osa tutkimuslaitoksista, kuten kuluttajatutki-
muskeskus, ehdotetaan fuusioitavaksi Helsin-
gin yliopistoon. terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos, työterveyslaitos ja mahdollisesti kan-
saneläkelaitoksen tutkimusosasto esitetään yh-
distettäväksi terveyden ja hyvinvoinnin tutki-
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mus- ja kehittämiskeskukseksi. Valtion talou-
dellinen tutkimuslaitos säilyisi ehdotuksen 
mukaan itsenäisenä laitoksena. 

työryhmä ehdottaa, että maahan peruste-
taan strategisesti tutkimuksen neuvosto, joka 
sijoitetaan suomen akatemiaan. Neuvosto ra-
hoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ohjel-
mamuotoista tutkimusta, jonka tarkoituksena 
on etsiä ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan 
haasteisiin. 

tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioiden 
rahoitusvälineiden rinnalle perustetaan kolmas 
kilpaillun rahoituksen pilari, strategisesti suun-
natun tutkimuksen rahoitusväline. se rahoittaa 
ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituk-
sena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteis-
kunnan haasteisiin ja ongelmiin. tavoitteena 
olisi, että välineen kautta rahoitusta olisi vuon-
na 2016 käytettävissä 200 miljoonaa euroa.  
Valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksen-
tekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa 
vahvistetaan kokoamalla valtioneuvoston käy-
tettäväksi rahoitusta siten, että valtioneuvoston 
ja sen ministeriöiden tietotarpeiden tutkimuk-
seen olisi vuonna 2016 käytettävissä 30 miljoo-
naa euroa sitomattomia tutkimusvaroja.

asiantuntijaryhmän raportti julkaistiin 
20.9.2012. työryhmän puheenjohtajana toimi 
valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo 
Lankinen ja jäseninä toimitusjohtaja Christine 
Hagström-Näsi sekä professori Sixten Korkman. 
työryhmän raportti löytyy valtioneuvoston 
kanslian sivulta http://www.vnk.fi/julkaisukan-
sio/2012/j03-valtion-tutkimuslaitokset/fi.html.

Kenttäkokeita taloustieteessä – John 
Listin Yrjö Jahnsson -luennot

Professori john a. List piti Yrjö jahnsson -lu-
entonsa aiheesta ”Field experiments in econo-

mics” 2.-3.10.2012 Hankenilla. Luentojen tee-
moja olivat taloustieteelliset kenttäkokeet so-
vellutuskohteina muun muassa koulutus, rikol-
lisuus, palkkaerot sekä hyväntekeväisyys. Lu-
entorunko löytyy säätiön nettisivulta: http://
www.yjs.fi/tiedotteet.cfm?tid=147.

Professori List on väitellyt vuonna 1996 
Wyomingin yliopistosta taloustieteistä ja hän 
on toiminut taloustieteiden professorina Chi-
cagon yliopistossa vuodesta 2005. Professori 
List on julkaissut yli 160 tieteellistä artikkelia 
taloustieteen eri osa-alueilta. Hän on taloustie-
teellisiä kenttäkokeita koskevan tutkimusalu-
een johtavia tutkijoita kansainvälisesti.

Yrjö jahnsson -luentoja on järjestetty vuo-
desta 1963, jolloin kenneth arrow toimi luen-
tosarjan ensimmäisenä luennoitsijana. tämän 
jälkeen luentoja on järjestetty kahden kolmen 
vuoden välein. Luennoitsijoina ovat toimineet 
mm. sir john Hicks, james tobin, robert Lu-
cas, amartya sen, anthony atkinson, Bengt 
Holmström, Paul krugman, alvin roth ja Pe-
ter diamond. 

Kuntarakenne esillä VATT-päivässä

säätytalolla pidetyn Vatt-päivän aiheena oli 
paikallishallinnon uudistaminen. tilaisuudessa 
professori Lars-Erik Borge (Norwegian univer-
sity of science and technology) käsitteli paikal-
lishallinnon tulevaisuutta ja uudistustarpeita 
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Professo-
ri Jens Blom-Hansenin (aarhus university) esi-
tys keskittyi tanskan kuntauudistuksen vaiku-
tuksiin. johtaja Enid Slack (university of nto-
ronto) käsitteli esityksessään metropolihallintoa 
ja toronton metropoliuudistuksen vaikutuksia. 

seminaarissa käytiin paneelikeskustelu, jos-
sa panelisteilta kysyttiin muun muassa valtion 
ja kuntien välisestä sopivasta tehtäväjaosta ja 
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välihallinnon tarpeellisuudesta. Lars-erik Bor-
gen mielestä kuntakoon kasvattaminen on väis-
tämätön kehitys suomen ja Norjan kaltaisissa 
pienkuntavaltaisissa maissa, ellei kuntien teh-
täviä pystytä merkittävästi vähentämään. Borge 
ei varauksetta kannattanut kaksiportaista hal-
lintomallia, sillä Norjan kokemukset maakun-
tahallinnosta eivät ole olleet yksinomaan myön-
teisiä. enid slackin mielestä kaksiportaista 
hallintomallia kannattaisi harkita suomessa 
erityisesti pääkaupunkiseudun metropolialu-
eella. jens Blom-Hansen puolestaan toi keskus-
telussa esille tanskan kuntauudistuksen jäl-
keen tapahtuneen kuntien menojen voimak-
kaan kasvun. 

seminaarin päätösesityksen piti hallinto- ja 
kuntaministeri Henna Virkkunen. Virkkunen 
korosti hallituksen johtaman kunta- ja palvelu-
rakenteen uudistusta välttämättömänä toimena 
elinkelpoisten kuntien muodostamiseksi. Hän 
piti prosessissa tärkeänä myös kuntien oman 
päätösvallan ja aloitteellisuuden merkitystä. 

seminaarin yhteydessä julkaistiin Vatt:n 
vuosikirja ”rethinking local government: es-
says on municipal reform”. kirjan on toimitta-
nut tutkimusjohtaja Antti Moisio. se koostuu 
neljästä artikkelista, joiden kirjoittajina ovat 
Lars-Erik Borge ja Jørn Rattsø, jens Blom-Han-
sen, enid slack ja Richard Bird sekä Tuukka 
Saarimaa ja Janne Tukiainen.

Maksu- ja selvitysjärjestelmien 
simulaattoriseminaari 

suomen Pankki järjesti 30.–31.8.2012 järjestyk-
sessä kymmenennen maksu- ja selvitysjärjestel-
mien simulaattoriseminaarin. seminaari koko-
si yli 60 osallistujaa keskuspankeista, yliopis-
toista sekä rahoitusjärjestelmän infrastruktuu-
ripalveluita tuottavista yrityksistä eri puolilta 

maailmaa. ensimmäinen vuonna 2003 järjestet-
ty seminaari pohjautui suomen Pankissa kehi-
tetyn maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattorin 
(BoF-Pss) tutkimussovelluksille.

Vuosien myötä simulaattori on saanut käyt-
täjiä keskuspankeista maailmanlaajuisesti. Li-
säksi välinettä on käytetty tutkimukseen yli-
opistoissa ja muutamissa alan yrityksissä. simu-
laattorityökalua hyödyntävien tutkimusjulkai-
sujen määrä onkin nykyään jo mittava. samalla 
suomen Pankista on tullut simulaatiotutki-
muksen keskeinen vaikuttaja ja suunnannäyt-
täjä maailmalaajuisesti.

Viime aikojen finanssikriisi on lisännyt en-
tisestäänkin kiinnostusta rahoitusmarkkinoi-
den infrastruktuurien stressitestaukseen simu-
laatiomallinnusten avulla. tämä on luonnollis-
ta, sillä koko rahoitusjärjestelmän toimivuus 
riippuu keskeisesti infrastruktuurien luotetta-
vasta ja tehokkaasta toiminnasta.

tämänvuotisen 10-vuotisjuhlaseminaarin 
pääpuhujina olivat professori Charles Kahn (il-
linoisin yliopisto) sekä Ron Berndsen (tilbur-
gin yliopisto/Hollannin keskuspankki). Profes-
sori kahn korosti esityksessään rahoitusjärjes-
telmän likviditeettianalyysin keskeisyyttä ny-
kyisessä epävakaassa markkinatilanteessa. 
Professori Berndsen puolestaan painotti uudis-
tettujen rahoitusjärjestelmän infrastruktuureita 
koskettavien yleisvalvontaperiaatteiden tärke-
yttä systeemiriskin leviämisen ehkäisemisessä. 
keskeisiksi tutkimuskohteiksi hän näki eri jär-
jestelmien keskinäisten kytkösten ja vuorovai-
kutusten paremman kuvaamisen sekä osapuol-
ten käyttäytymisen ja reaktioiden sisällyttämi-
sen mallinnuksiin. 

Lisätietoja seminaarista sekä simulaattorin 
avulla tehdyistä tutkimuksista löytyy suomen 
Pankin kotisivuilta: http://pss.bof.fi/Pages/
default.aspx. 
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Säätiöiden professoripooli

säätiöiden professoripooli on seitsemäntoista 
säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli 
professoreiden tutkimusmahdollisuuksien li-
säämiseksi. Poolin kautta professoreille myön-
netään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutki-
musjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston 
kanssa. Professorin tutkimusjakson aikana 
professorin työnantajana oleva yliopisto mak-
saa professorin bruttopalkasta 55 %. apura-
han määrä on 25 000 euroa riippumatta profes-
sorin todellisesta henkilökohtaisesta palkasta. 

Professoripoolista apurahaa voi hakea suo-
malaisessa yliopistossa vakinaisesti työskente-
levä professori, jonka yliopisto sitoutuu va-
pauttamaan hallinnosta ja opetuksesta vuoden 
ajaksi. apuraha myönnetään tutkimukseen ja 
tutkimusta edistäviin tarkoituksiin.

säätiöiden professoripoolin haku järjeste-
tään kerran vuodessa. ensimmäinen haku ta-
pahtui vuonna 2011. toisen haun tulokset jul-
kistettiin lokakuussa 2012. seuraava hakukier-
ros on maaliskuussa 2013.

Lokakuussa 2012 professoripoolin apura-
hoja myönnettiin 87 professorille eri tieteen-
aloilta. kansantaloustieteessä ne annettiin pro-
fessoreille Heikki kauppi (turun yliopisto), 
jaakko Pehkonen (jyväskylän yliopisto), ja 
Hannu salonen (turun yliopisto). muita pro-
fessoripooliapurahan saajia olivat mm. tilasto-
tieteen professori Pentti saikkonen (Helsingin 
yliopisto), tuotantotalouden professorit Pekka 
kess (oulun ylipisto) ja tuomo kässi (Lap-
peenrannan teknillinen yliopisto) sekä markki-
noinnin professori olavi uusitalo (tampereen 
yliopisto).

Uskali Mäki akatemiaprofessoriksi

suomen akatemia valitsi kahdeksan akatemia-
professoria vuosiksi 2013–2017. Yksi heistä on 
tutkimusjohtaja, professori Uskali Mäki Hel-
singin yliopistosta. mäki on koulutukseltaan 
filosofi ja kansantaloustieteilijä. Hän keskittyy 
tutkimustyössään selvittämään tieteidenvälisyy-
den filosofiaa. Yksi tutkimuskohteista on tie-
teellisten mallien matkaaminen alalta toiselle. 
Paraatiesimerkki on taloustieteellisten mallien 
siirtyminen muihin yhteiskuntatieteisiin, jopa 
luonnontieteisiin. jotkut biologit ovat esimer-
kiksi alkaneet käyttää markkina-käsitettä eläin-
ten käyttäytymistä tutkiessaan. Virta voi kulkea 
myös toiseen suuntaan, kun esimerkiksi neuro-
tieteen ja evoluutiobiologian tuloksia on ruvet-
tu käyttämään yhteiskuntatieteissä. 

uskali mäki johtaa myös suomen akatemi-
an valitsemaa yhteiskuntatieteiden filosofian 
tutkimuksen huippuyksikköä, joka toimii Hel-
singin yliopiston yhteydessä vuosina 2012–
2017. Huippuyksikössä tutkitaan yhteiskunta-
tieteellisen tiedon tuottamisen muuttuvia käy-
täntöjä ja tieteidenvälisten suhteiden ajankoh-
taista dynamiikkaa. Pääkohteena ovat yhteis-
kuntatieteiden keskinäiset suhteet sekä niiden 
ja esimerkiksi neuro- ja evoluutiobiologian 
kohtaamiset. 

Suomalaisen Tiedeakatemian 
Jutikkala-palkinto professori Marko 
Terviölle

aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun talous-
tieteen professori Marko Terviölle myönnettiin 
8.10.2012 suomalaisen tiedeakatemian jutik-
kala-palkinto. Palkinto myönnetään uransa 
aktiivivaiheessa olevalle humanistisen alan tut-
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kijalle ja se on suuruudeltaan 15 000 euroa. 
Palkinto jaetaan eino jutikkalan rahastosta.

Professori marko terviön tutkimusala on 
mikrotaloustiede, erityisesti työmarkkinoihin 
liittyvät kysymykset. Hän on tutkinut aihepiiriä 
sekä teoreettisesti että empiirisesti. erityisen 
huomion kohteena hänen tutkimuksissaan ovat 
olleet huippukykyjen työmarkkinat. Hän on 
tutkinut muun muassa liikkeenjohdon palkka-
usta, ammattijalkapalloilijoiden siirtomarkki-
noita ja professorien työmarkkinoita. Viime 
aikoina hän on tutkinut myös asuntomarkki-
noita.

terviö nimitettiin aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun taloustieteen professoriksi vuon-
na 2009. samana vuonna hän sai European 
Research Councilin myöntämän tutkimusrahoi-
tuksen ”talent and Learning in imperfect mar-
kets” -projektille. rahoitus on viideksi vuodek-
si yhteensä hieman yli miljoona euroa.

Tietokirjallisuuspalkinto Pekka 
Sutelalle

suomen tietokirjailijat ry myönsi tänä vuonna 
tietokirjailijapalkinnot viidelle tietokirjailijalle. 
Palkinnonsaajien joukossa oli Vtt Pekka Su-
tela. Palkinnot jaettiin Helsingin kirjamessujen 
yhteydessä lauantaina 26.10.2012. Palkinnot 

jaettiin nyt 12. kerran. taloustietieteilijöistä 
palkinnon on aikaisemmin saanut Vtt Jaakko 
Kiander vuonna 2007.

Tunnustuspalkintoja hyvistä 
väitöskirjoista

oulun yliopiston lukuvuoden avajaisten pää-
juhlassa 3.9.2012 jaettiin joukko tunnustuspal-
kintoja. tunnustuspalkinto hyvästä väitöskir-
jasta annettiin ktt Lauri Vilmille. Vilmin 
kansantaloustieteen alaan liittyvä väitöskirja 
Studies in the Macroeconomic Implications of 
Firm Entry and Exit käsittelee yritysten mark-
kinoille tulon ja sieltä poistumisen makrotalo-
udellisia vaikutuksia. ”ajankohtaisessa työssä 
tarkastellaan talouden erilaisten häiriöiden ja 
rahapolitiikan vaikutuksia yritystoimintaan. 
työllä on uutuusarvoa ja sen tulokset ovat mer-
kityksellisiä”, palkinnon perusteluissa tode-
taan. 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö 
jakoi 7.9.2012 tunnustuksia aalto-yliopiston 
henkilöstölle. tunnustuksen saaneiden joukos-
sa oli Torsten Santavirta. Hänet palkittiin kor-
keatasoisesta väitöskirjastaan Essays on Human 
Capital Development, Wage Dynamics, and Re-
ligious Participation. santavirta väitteli kauppa-
korkeakoulussa syksyllä 2011. □


