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Nimityksiä
ETLAn tutkimuspäällikkö Heli Koski on aloittanut tammikuun alussa London School of
Economicsissa (LSE) lecturer-virassa. Heli jatkaa edelleen osa-aikaisena ETLAn tutkimusprojekteissa. ETLAn toimiala- ja yritystalouden
tutkimusohjelmaan on otettu tutkijoiksi Carolina Sierimo, Markku Stenborg ja (1.9. alkaen)
Christopher Palmberg. Terttu Luukkonen on
aloittanut marraskuussa 2001 tutkmuspäällikkönä ETLAn Teknologia, osaaminen ja kilpailukyky -tutkimusohjelmassa. Etlatieto Oy:n
tutkija Jyrki Ali-Yrkkö on nimitetty tutkimuspäälliköksi.
VATT:ssa Heikki Räisänen työministeriöstä on nimitetty tutkimusjohtajaksi tutkimusalueelle I: Verotus, sosiaaliturva ja työmarkkinat. Kari Hämäläinen on nimitetty VATT:een
johtavaksi ekonomistiksi.
Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (PTT) on nimitetty Marko Taipale 1.3.2002
alkaen tutkijaksi kansantalouden tutkimusryhmään. Taipale työskenteli aikaisemmin assistenttina Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.
KTL Anne af Ursin on nimitetty vanhemman finanssisihteerin virkaan valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle 1.3.2002
lukien. Hänelle on kuitenkin myönnetty virkavapautta ajalle 26.2.2002–10.1.2003.
Matti Liski (MIT) on nimitetty tutkijaksi
RAKAan. Mikko Leppämäki (RAKA) on nimitetty KAVAn johtajaksi. Tuomas Takalo
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(KAVA) on nimitetty Suomen pankkiin tutkimusohjaajaksi. Panu Poutvaara siirtyy kesäkuussa Kööpenhaminassa toimivaan Center for
Economic and Business Researchiin (CEBR)
tutkijaksi.
Maailmanpankissa Ritva Reinikka on nimitetty World Development Reportin tekijäksi
yhdessä Shantayanan Devarajan, Human Development Networkin pääekonomistin, kanssa.
Tulevassa WDR:ssä tullaan painottamaan peruspalveluiden merkitystä köyhyyden poistamisessa. Ritva Reinikka on työskennellyt Maailmanpankissa vuodesta 1993, aluksi ekonomistina Afrikan alueella ja vuodesta 1999 kehitystutkimuksen osastolla (Development Research
Group). Viime vuoden helmikuussa Reinikka
ylennettiin tutkimuspäälliköksi julkisten palveluiden tutkimusryhmässä, mikä tukee myös hänen uutta työnkuvaansa.
Sirpa Wallius on nimitetty Nordea Private
Wealth Management -yksikön johtajaksi 1.4.
alkaen.

Palkittuja
Professori Pekka Ahtiala on voittanut aikakauskirja Multinational Finance Journalin palkinnon parhaasta aikakauskirjassa vuonna 1999 julkaistusta artikkelista (Ahtiala P. and Orgler Y:
”The Value of Invoice Currency Choice in a
Volatile Exchange Rate Environment”, March
1999). Palkinnon suuruus on USD 2000.
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VTL Ville Mälkönen (HY) on saanut 4200 euron palkinnon parhaasta taloustieteen lisensiaatintyöstä. Palkinnon jakoi Osuuspankkiryhmän tutkimussäätiö. Lisensiaatintyössään
Mälkönen analysoi metsiensuojelun vaikutusta metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja talouden hyvinvointiin. Mälkösen lisensiaatintyö hyväksyttiin Helsingin yliopistossa lukuvuonna
2001. Tällä hetkellä Mälkönen jatkaa opintojaan Berkeleyn yliopistossa Yhdysvalloissa ja
palaa kesällä Suomeen, jossa jatkaa KAVAn
tutkijakoulutettavana.

Oikaisu
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan numerossa 4/2001 on Erkki Virtanen nimitetty virheellisesti METLA:n johtokunnan puheenjohtajaksi. Oikea puheenjohtaja on Timo Kekkonen
kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosastolta. Erkki Virtanen on KTM:n kansliapäällikkö.

Terveisiä Mikkelistä
Kansantaloustieteen XXIV päivät järjestettiin
7.–8.2.2002 Mikkelissä. Kokouspaikaksi oli
valittu Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen kongressikeskus Mikael, joka
tarjosi modernit ja toimivat puitteet päiville.
Vaikutti siltä kuin päivien osallistujien lukumäärä olisi ollut huomattavastikin pienempi kuin viime vuonna Turussa. Liekö syynä ollut noin kolmen ja puolen tunnin junamatka
Helsingistä, joka ilmeisesti oli liian suuri ponnistus nyt poisjääneille. Mikkeliin ei ollut vaivautunut kuin kaksi professoria Helsingin seudun yliopistoista! Myöskään kovin monta jatko-opiskelijaa ei ollut paikalla. Esimerkiksi
KAVAn kahdeksastatoista tutkijakoulutetta-
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vasta esitystä oli pitämässä vain kolme opiskelijaa. Tämä on valitettavaa, sillä Suomessa ei
useinkaan ole tilaisuuksia, joissa esiintyjät saavat etukäteen valmistellut kommentit töillensä. Harmittavaa siksikin, että mieleen jäivät
monet todella huolella valmistellut kommenttipuheenvuorot, joista nyt poisjääneet jatkoopiskelijat jäivät siis paitsi.
Ensimmäisen päivän esitysten teemojen
joukossa olivat mm. pankkiteoria, institutionaalinen taloustiede ja epätasainen tulonjako.
Eli mukaan oli mahtunut todella hyvin erilaisia teemoja ja papereita. Tämä on juuri yksi
Kansantaloustieteen päivien rikkaus.
Tieteellisen ohjelman viimeisenä tapahtumana torstaina oli professori Heikki A. Loikkasen (HY) johtama paneelikeskustelu ”Kokemuksia ja näkemyksiä aluepolitiikasta EU-Suomessa”. Paneelissa olivat mukana professori
Heikki Eskelinen (JoY), ylijohtaja Veijo Kavonius sisäasiaministeriön aluekehitysosastosta ja
toimitusjohtaja Vesa Vihriälä (PTT). Paneeli oli
toteutettu kuulijaystävällisellä tavalla, sillä keskustelua käytiin kolmesta teemasta siten, että
jokaisen teeman aluksi yliaktuaari Erkki Niemi (Tilastokeskus) esitteli tilastomateriaalia
kunkin teeman pohjaksi. Käsiteltäviä teemoja
olivat (i) aluekehitys EU:ssa, (ii) Suomen sisäinen kehitys ja (iii) suomalainen aluepolitiikka.
Karkeasti ottaen paneelista jäi mieleen lähinnä se, että EU:n tasolla talouden kehityksessä on tapahtunut konvergenssia mutta maiden sisällä puolestaan divergenssiä. Näin on
tapahtunut myös Suomessa, ja maan kehitystä
kuvaavat toisaalta nopeasti kasvavat keskukset
– Salo, Oulu ja Helsinki sekä toisaalta taantuva ja tyhjentyvä Lappi, Kainuu ja Itä-Suomi.
Keskivertokuulijalle ei varmaankaan jäänyt
epäselväksi se, että suomalaisen aluepolitiikan
ohjenuoraksi näyttää valitun sellainen strategia,
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joka entisestään vahvistaa divergenssiä. Olisi
ollut mielenkiintoista kuulla, millaisille taloudellisille argumenteille tämä valinta perustuu.
Nyt jäi sellainen vaikutelma, että kyseessä on
valittu (alue)politiikka, mutta että sen taustalla oleva (alue)talousteoria jäi nyt kokonaan vaille huomiota. Jos sellainen on olemassa, siitä
pitäisi kertoa muillekin kuin asianosaisille. Ylipäätään se, mikä on aluetaloustieteen tai talousteorian rooli aluetalouden kehityksen arvioinnissa jäi nyt vaille huomiota.
Ensimmäisen päivän virallinen ohjelma
päättyi kongressikeskus Mikaelin tiloissa nautittuun illalliseen.
Toisellekin päivälle oli jäljellä vielä runsas
ohjelma, joka alkoi neljällä rinnakkaisistunnolla, joissa käsiteltiin mm. empiiristä toimialan
taloustiedettä ja avotalouden makrotaloustiedettä.
Toisen päivän antiin kansainvälisen tuulahduksen toi Martin Dufwenbergin (Tukholman
yliopisto) plenum-esitelmä kokeellisesta taloustieteestä. Esityksen ensimmäinen osa oli käytännössä kirjallisuuskatsaus aiheeseen ja varsin
tehokas sellainen. Toisessa osassa hän kertoi
eksperimentistä, jota oli itsekin ollut toteuttamassa. Kunnon eksperimentin tapaan tulokset
olivat yllätyksellisiä ja vastakkaisia standarditeorian ennustuksille. Kokeessa koehenkilöt
pelasivat tietynlaista Bertrand-kilpailullista peliä, jossa tasapainossa kaikkien olisi pitänyt kilpailla itsensä lähes nollavoittotasolle. Kuitenkin pelaajat ansaitsivat huomattavasti suurempia voittoja. Kun pelaajien mahdollisuuksia
valita hinta rajoitettiin alhaalta päin eli julistettiin eräänlainen minimihinta, pelaajien valinnat
menivät nopeasti tähän minimihintaan ja heidän voittonsa olivat pienemmät kuin ilman minimihintaa. Dufwenberg varoitti tekemästä
suoria johtopäätöksiä minimipalkan toivotta96

vuudesta. Lopuksi hän ryyditti esitystään spekulaatioilla tulevista Nobelin palkinnon saajista ja kuten arvata saattaa spekulaatiot kohdistuivat kokeellisen taloustieteen harjoittajiin.

Taloustieteellisiä kokouksia
Suomessa
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta järjestää perinteisen taloustutkijoiden kesäseminaarin 5.–6.6.2002 jo 19. kerran. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki kansantaloustieteen, yrityksen taloustieteiden, julkisen hallinnon ja yrityselämän edustajat sekä muut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet. Seminaarin
ensimmäisen plenum-luennon pitää Seija Ilmakunnas Eläketurvakeskuksesta ja toisen Pentti
Hakkarainen Suomen Pankista. Seminaarin teemoina ovat mm. riskienhallinta rahoitusmarkkinoilla sekä työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmät. Paperit kokoukseen ovat haussa 26.4.
2002 asti. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://
www.cc.jyu.fi/~mphaapan/seminaari02/
Julkisen talouden ja finanssipolitiikan tutkijoiden ja harrastajien kansainvälinen tieteellinen seura International Institute of Public
Finance (IIPF) pitää 58. vuosikongressinsa
Helsingissä 26.–29.8.2002. Kokouspaikkana on
Helsingin yliopisto ja kongressia isännöi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).
Teemana on Public and Private Sectors in
Public Finance. Kongressissa esitetään 12 täysistuntoesitelmää ja työryhmissä käsitellään noin
150 tutkimusta. Tervetuloa osallistumaan! Tarkempia tietoja ohjelmasta ja muista yksityiskohdista löytyy VATT:n kotisivulta http://
www.vatt.fi Lisätietoja antaa paikallisen järjestelytoimikunnan sihteeri Henri J. Vartiainen,
henri.vartiainen@vatt.fi "

