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HECER aloitti toimintansa
HECER eli Helsinki Center of Economic Research on Helsingin yliopiston, Helsingin
kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin yhteinen kansantaloustieteen yksikkö,
joka aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa.
HECER ja kolmen mukana olevan yliopiston kansantaloustieteen laitokset sijaitsevat
Economicum-rakennuksessa Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Arkadiankatu 7. Economicum-rakennukseen sijoittuvat myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen
verkosto. Kansantaloustieteen laitokset jatkavat itsenäisesti osana omaa yliopistoaan järjestäen yhteiskuntatieteellisesti ja kauppatieteellisesti painottuneita kansantaloustieteen perusopintoja sekä suomen että ruotsin kielellä.
HECERin tehtävät liittyvät em. yksiköiden
tutkimukseen ja jatkokoulutukseen. HECERin
tehtävänä on mm. koordinoida, kehittää ja harjoittaa korkealaatuista kansantaloustieteen perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, edistää
Helsingin alueen yliopistojen yhteistyötä kansantaloustieteen alalla sekä kehittää ja koordinoida kansantaloustieteen jatkokoulutusta.
HECER on tällä hetkellä runsaan 80 tutkijan yhteisö, joista 15 on nimitettyjä professoreita. HECER on pohjoismaisella ja Euroopan
tasolla merkittävä henkisen pääoman keskittymä kansantaloustieteessä, mikä antaa entistä
paremmat valmiudet korkeatasoisen tutkimuk-

sen tekemiseen sekä laadukkaan ja monipuolisen tohtorikoulutuksen tarjoamiseen. Useimmilta kansantaloustieteen aloilta HECERistä
löytyy paras asiantuntemus Suomessa, mikä
tarjoaa hyvät lähtökohdat keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä myös valmiudet asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen.
HECER on vuoden 2004 alussa ottanut
myös vastuun jo 15 vuotta toimineen Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (KAVA) operatiivisesta toiminnasta
ja on lisäksi vuoden 2004 alussa toimintansa
aloittaneen pohjoismaisen yhteistyöverkoston,
Nordic Network in Economicsin (NNE) kotiinstituutio. Kevään 2004 aikana HECER alkaa
myös järjestää tutkimusseminaareja sekä perustaa yhteisen työpaperisarjan. Henkilökuntaa
HECERissä on tällä hetkellä kolme. Lisäksi
yksikössä vierailee tutkijoita Suomesta ja ulkomailta. Lisätietoja HECERin toiminnasta löytyy osoitteesta www.hecer.fi.

Nordic Network in Economics
(NNE) – uusia mahdollisuuksia
suomalaisille kansantaloustieteen
jatko-opiskelijoille
Nordic Network in Economics (NNE) on kevyt yhteistyöverkosto, joka täydentää kansallista jatkokoulutusta pohjoismaissa ja Virossa.
Verkostossa on tällä hetkellä mukana 14 toh101
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toriohjelmaa/yliopistoa ja verkoston koti-instituutiona toimii HECER. NNE:n toimintaa rahoittaa NorFA ja verkosto on saanut lisäksi tukea Yrjö Jahnssonin säätiöltä.
NNE:n tavoitteena on edistää pohjoismaisten ja virolaisten jatko-opiskelijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä. NNE:n aktiviteetit ovat
(i) matkastipendit, joiden avulla pohjoismaiset
ja virolaiset jatko-opiskelijat voivat osallistua
jatkokoulutuskursseille ja seminaareihin muissa osanottajamaissa, (ii) vuosittain eri maassa
järjestettävä kesäkoulu ajankohtaisesta tutkimusaiheesta ja (iii) olemassa olevan yhteistyön
vahvistaminen tutkimusseminaarien järjestämisessä (mm. NOITS, NORIO ja NNDE).
Vuoden 2004 kesäkuussa NNE järjestää
ensimmäisen kesäkoulun yhdessä Yrjö Jahnssonin säätiön kanssa aiheesta ”Behavioral Economics”. Kesäkoulun opettaja on professori
Ernst Fehr (Institute for Empirical Research in
Economics, University of Zurich). Kesäkoulu
pidetään 17.–21.6.2004 Sannäsissa. Kesäkouluun on varattu paikat noin 30 pohjoismaiselle ja virolaiselle jatko-opiskelijalle ja sinne voi
lähettää hakemuksen verkoston kotisivujen
kautta. Lisätietoja NNE:n toiminnasta löytyy
verkoston kotisivulta www.hecer.fi/NNE.

Terveisiä Kuopiosta
Taloustieteellinen seura järjesti vuotuiset Kansantaloustieteen päivät Kuopiossa 5.–6.2.2004
yhteistyössä Kuopion yliopiston kauppatieteiden laitoksen ja terveyshallinnon ja -talouden
laitoksen kanssa. Paikalla oli hieman yli sata
osallistujaa ja esityksiä noin 60. Näiden lisäksi
oli vielä kaksi kutsuttua istuntoa sekä Plenumluento.
Kokouspaikan valinta oli onnistunut. Kaikki luentosalit olivat vierekkäin, joten istunnos102

ta toiseen pystyi siirtymään vaivatta vaikka kesken istunnon. Lisäksi lounasruokailut tapahtuivat samassa rakennuksessa kuin itse esitykset,
joten logistiikka näiltä osin toimi mallikkaasti.
Kiitokset tästä ja muustakin kuuluvat paikallisille järjestäjille, jotka Hannu Tannisen johdolla hoitivat kaikki tehtävät erinomaisesti. KTpäivien tieteellinen anti oli aikaisempien vuosien mukaan monipuolinen. Ensimmäisten rinnakkaisistuntojen teemat käsittelivät työmarkkinoita, liikkuvuutta, verotusta ja terveystaloustiedettä.
Ensimmäisen päivän iltapäivän lopuksi oli
järjestetty kaksi kutsuttua istuntoa, joissa käsiteltiin yrittäjyyttä sekä koulutuksen määrällisiä
tavoitteita. Yrittäjyysistunto kutistui poissaolojen johdosta kahteen esitykseen. Professori
Vesa Kanniaisen (HY) ja professori Markku
Virtasen (KY) esitykset herättivät kuitenkin
sen verran runsaasti keskustelua, että istunnolle varattu aika tuli käytettyä ja hiukan mentiin yliajallekin.
Koulutuksen määrällisiä tavoitteita käsitelleessä kutsuistunnossa oli neljä alustusta. Esityksensä pitivät suunnittelupäällikkö Kirsi
Kangaspunta (OPM), nuorempi tutkija Ulla
Hämäläinen (PT), tutkimusjohtaja Rita Asplund (ETLA) sekä koulutuspoliittinen asiamies
Marita Aho (TT). Huolimatta julkisuudessa
esitetyistä kriittisistä puheenvuoroista koskien
koulutuksen kasvavia määrätavoitteita kutsuttujen alustajien esityksistä jäi sellainen vaikutelma, että he eivät kokeneet Suomessa olevan
liiallisen kouluttamisen ongelmaa. Toisaalta ilmeni, että monista kansantalouden kannalta
tärkeistä koulutusta koskevista kysymyksistä
kaivattaisiin lisää tutkimustietoa.
KT-päivien iltatilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungintalolla, jossa kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen II varapu-
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heenjohtaja Toivo Yläjärvi. Kaupungin osoittaman vieraanvaraisuuden jälkeen ekonomistien yhteinen illanvietto jatkui paikallisessa yöelämässä.
Toinen päivä alkoi istunnoilla, joissa käsiteltiin työmarkkinoita, institutionaalista taloustiedettä, teoriaa ja empiiristä mikrotaloustiedettä. Tämän jälkeen professori Juan José Dolado (Carlos III) piti Plenum-esitelmän aiheesta ”Targeted employment policies and partial
labour market reforms; theory and some empirical evidence”. Esitys oli selkeä ja mielenkiintoinen – mukavalla tavalla empiriaa ja teoriaa yh-
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distelevä. KT-päivien viimeiset istunnot käsittelivät työmarkkinoita, makroteoriaa, indeksiteoriaa ja kansantalouden tilinpitoa sekä toimialan taloustiedettä.

Palkintoja
Professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto) on saanut Eero Fredrikson -tunnustuspalkinnon taloudellisen sivistyksen levittämisestä Keski-Suomessa. Palkinnon myönsi Jyväskylän Kauppalaisseurasäätiö helmikuussa. 
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