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TIEDOKSI

Nimityksiä

Valtioneuvosto on nimittänyt Jyväskylän yli
opiston professori Jaakko Pe�kosen suomen
Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutki
muksen toimikunnan jäseneksi kolmivuotis
kaudeksi 2007–2009. toimikunnan puheenjoh
tajana toimii kirkkososiologian professori Eila
Helander helsingin yliopistosta. toimikuntaan
kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. suo
men Akatemian tieteelliset toimikunnat, joita
on neljä, päättävät tutkimuksen rahoituksesta
omilla toimialoillaan.

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa
nimettiin tutkimusjohtajat 1.1.2007 alkaen vuo
den määräajaksi. Verotus ja talouskasvu tutki
musalueesta vastaa tutkimusjohtaja Seppo Kari
ja Ympäristö ja infrastruktuurit tutkimus
aluetta johtaa tutkimusjohtaja Ju�a Honkatu
kia. tutkimusprofessori Aki Kan�as�arju joh
taa tutkimusaluetta työmarkkinat, verotus ja
sosiaaliturva huhtikuun loppuun ja palaa tä
män jälkeen hyvinvointipalvelut ja aluekehitys
tutkimusalueen johtoon. Viimeksi mainitusta
tutkimusalueesta vastaa alkuvuoden ajan tutki
musjohtaja Antti Moisio.

Maiju Perälä, Phd, on nimitetty taiwanissa
sijaitsevan national sun Yatsen universityn
apulaisprofessoriksi (assistant professor). Ame
rikkalaisessa notre damen yliopistossa kehi
tystaloustieteessä väitellyt Perälä on aiemmin
toiminut mm. ma. professorina ja tutkijana
helsingin kauppakorkeakoulussa sekä tutki
musavustajana Widerinstituutissa.

ktt, finanssineuvos Sami Yläoutinen on
nimetty Valtiovarainministeriön kansantalous
osaston vakausyksikön päälliköksi. Yläoutinen

työskenteli tätä ennen Valtiovarainministeriön
kansainvälisten asioiden sihteeristössä.

Vtt Kristiina Huttunen aloittaa 1.8.2007
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijana. hut
tunen paluumuuttaa Ruotsista uppsalan yli
opistolta.

ktt Heidi Soininen on aloittanut 13.11.
2006 määräaikaisena ekonomistina suomen
Pankin Rahapolitiikka ja tutkimusosaston seu
rantatoimistossa. soininen siirtyi suomen
Pankkiin svenska handelshögskolanista.

Vtt Markus Haavio on aloittanut 15.12.
2006 määräaikaisena ekonomistina suomen
Pankin Rahapolitiikka ja tutkimusosaston en
nustetoimistossa. haavio on aiemmin työsken
nellyt tutkijana ja opettajana helsingin yliopis
tossa ja helsingin kauppakorkeakoulussa.

Vtt Tuulia Hakola siirtyi 1.1.2007 puolen
vuoden määräajaksi Valtiovarainministeriön
kansantalousosastolle erityisasiantuntijaksi.
hakola on virkavapaalla eläketurvakeskuksen
johtavan ekonomistin paikalta.

ktM JenniMaria Kellokumpu toimii Pal
kansaajien tutkimuslaitoksen projektitutkijana
1.1.–31.12.2007.

Jaakko Honko -mitalit jaettiin
Helsingin kauppakorkeakoululla

kansleri Jaakko Hon�on (1922–2006) nimeä
kantava avoin luento järjestettiin torstaina
1. helmikuuta 2007 helsingin kauppakor
keakoululla. samassa tilaisuudessa julkistet
tiin Jaakko honko mitalien saajat vuonna
2007.
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Jaakko honko mitalin saivat kauppatie
teen tohtori h.c. Sari Baldauf, ylijohtaja, lääke
tieteen tohtori Sakari Karjalainen, johtaja,
kauppatieteen tohtori Seija Kulkki, pääjohtaja,
professori Kari Neilimo, professori Matti Po�
jola, pääekonomisti, osastopäällikkö Antti Su
vanto ja toimitusjohtaja Stiina Vistbacka.

Jaakko honko mitali jaetaan taloustieteel
lisessä tutkimuksessa tai sen edistämisessä eri
tyisesti ansioituneille ja merkittävän panoksen
tieteiden väliselle tutkimukselle antaneille. en
simmäisen kerran Jaakko honko mitalit jaet
tiin vuonna 1989.

kansleri Jaakko hongon nimeä kantava
luento järjestetään joka toinen vuosi yhteistyös
sä Yrjö Jahnssonin säätiön, helsingin kauppa
korkeakoulun ja helsingin kauppakorkeakou
lun tukisäätiön kanssa. Luennoijiksi kutsutaan
talouselämän ja liiketoimintaosaamisen huip
punimiä. tänä vuonna Jaakko honko Lectures
tilaisuudessa luennoi kansleri Aatto Pri�ti ai
heesta ”suomalainen hyvinvointiyhteiskunta
2020 – onko sitä?”.

Aikakauskirjalle uusi toimitus-
neuvosto

kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta
on nimittänyt aikakauskirjalle uuden toimitus
neuvoston kolmivuotiskaudeksi. siihen kuulu
vat Aki Kan�as�arju Valtion taloudellisesta
tutkimuskeskuksesta, Reija Lilja Palkansaajien
tutkimuslaitoksesta, Leena Mörttinen nordeas
ta, Jaakko Pe�konen Jyväskylän yliopistosta,
Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä ja
Antti Suvanto suomen Pankista.

toimitusneuvoston tehtävänä on tukea toi
mitusta aikakauskirjan kehittämisessä tekemäl
lä aloitteita aikakauskirjassa käsiteltäviksi ajan
kohtaisiksi teemoiksi, kannustamalla ammatti

kuntaa kirjoittamaan lehteen ja antamalla pa
lautetta julkaistujen numeroiden sisällöstä. sen
toiminta palvelee myös kansantaloudellisen
Yhdistyksen seminaaritoimintaa. toimitusneu
vosto kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa toimi
tuksen aloitteesta.

Finnish Economic Papers -aikakaus-
kirjan toimitus vaihtui

Finnish economic Papers aikakauskirjan toi
mitus on vaihtunut. uusi päätoimittaja on Panu
Poutvaara (helsingin yliopisto), toimittajiksi
on nimitetty Heikki Kauppi (turun yliopisto)
ja Andreas �a�ener (hannoverin yliopisto).

HECERin perusrahoituksesta
sovittiin

heCeRin taustayliopistot, helsingin kauppa
korkeakoulu, helsingin yliopisto ja svenska
handelshögskolan, ovat sopineet heCeRin
perusrahoituksesta viime vuonna toimeenpan
nun heCeRin arvioinnin jälkeen. Yliopistot
vastaavat jatkossa heCeRin perusrahoituk
sesta samassa suhteessa kuin niillä on
vakinaisia professoreita heCeRin jäsenlai
toksilla: hY 50 %, hkkk 33 % ja hanken
17 %. heCeRin perusrahoitus, joka on noin
20 prosenttia heCeRin kokonaisbudjetista, on
sovittu neuvoteltavaksi uudestaan kolmen vuo
den välein.

Julkisen valinnan huippuyksikkö
Turkuun

suomen Akatemia nimesi joulukuussa 2006
turun kauppakorkeakoulun yleisen taloustie
teen laitoksen, turun yliopiston valtioopin,
taloustieteen ja filosofian laitosten sekä ham
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purin yliopiston sosiaalitalouden instituutin
muodostaman, julkista valintaa tutkivan yksi
kön tieteen huippuyksiköksi vuosille 2008–
2013. Julkisen valinnan huippuyksikössä tutki
taan politiikan ja talouden sekä teoreettiseen
että käytännölliseen vuorovaikutukseen liitty
viä ilmiöitä ja instituutioita. huippuyksikön ala
sijoittuu osin taloustieteeseen, politiikantutki
mukseen ja yhteiskuntafilosofiaan.

Julkisen valinnan huippuyksikön johtajana
toimii akatemiaprofessori Hannu Nurmi (tu
run yliopisto). demokraattisen hallinnan tutki
musyksikköä johtaa professori Eerik La�erspetz
(turun yliopisto) ja instituutiosuunnittelun tut
kimusyksikköä professori Mika �id�rén (tu
run kauppakorkeakoulu). senioriekonomisti
tutkijoita on kolme: professori Manfred Holler
(hampurin yliopisto), professori Hannu Salo
nen (turun yliopisto) ja professori Matti Virén
(turun yliopisto). Yksikössä työskentelee yh
teensä 19 henkilöä pysyvästi sekä vuosittain
2–3 vierailevaa tutkijaa muutaman kuukauden
ajan.

huippuyksikkö tutkii monijäsenisten pää
töksentekoelinten (esim. parlamentit, komi
teat) demokraattisia valintatapoja, toimintaa ja
kehitystendenssejä, yhteistoiminnan kustan
nusten ja hyötyjen jaon periaatteita, klassisen
julkisen valinnan näkemyksen rajoja sekä julki
sen ja yksityisen sektorin keskinäissuhteita.
esimerkkejä tutkimuskysymyksistä ovat: Miten
monipuolistaa äänestäjien mahdollisuuksia il
maista näkemyksiään? Mikä rooli on julkisella
keskustelulla? Minkälainen kustannusten ja
hyötyjen jako eu:n jäsenvaltioiden kesken on
realistinen ja riittävän oikeudenmukainen?
Minkälaiset päätössäännöt unionin instituu
tioissa takaavat riittävän toimintakyvyn, mutta
myös vähemmistösuojan? Miten pitkälle poli
tiikkaa voidaan ymmärtää rationaalisen valin

nan valossa? Millainen on demokraattinen
hallitustapa ja miten instituutiot tulisi suunni
tella? Mitkä tekijät vaikuttavat julkisen sekto
rin kokoon ja rakenteeseen? Mikä vaikuttaa
elinkeinoelämän ja hallituksen suhteisiin? Mi
ten globalisaatioon liittyvät muutokset vaikut
tavat eri maiden hallitusten toimintaan ja toi
mintakykyyn?

Akatemian huippuyksikköhaussa
ei rahaa HECERille

heCeR osallistui suomen Akatemian huippu
yksikköhakuun ehdotuksella Markkinoiden
epätäydellisyyksien tutkimuksen huippuyksi
köstä. Yksikkö koostui kolmesta tutkimusryh
mästä: teoreettinen mikrotaloustiede, työnta
loustiede ja julkistalous, sekä toimialan talous
tiede. Yhteisiä nimittäjiä yksiköille olivat ryh
märajojen yli toimivien tutkijoiden lisäksi yh
teiset tutkimusmenetelmät ja keskittyminen
markkinoiden epätäydellisyyksien syiden ja
seurausten tutkimukseen. hakemukseen osal
listui tutkijoita kaikilta heCeRin jäsenlaitok
silta.

heCeRin hakemus jäi valitsematta huoli
matta siitä, että arvioitsijat sekä antoivat hake
mukselle parhaat mahdolliset kokonaisar
viopisteet että luonnehtivat hakemuksen kuu
luvan oman alansa parhaaseen 5 %:iin maail
massa. näin heCeRin hakemus oli yksi niistä
kymmenestä korkealle arvioidusta hakemuk
sesta, jotka lopulta jäivät ilman huippuyksik
köstatusta ja rahoitusta.

XXiX Kansantaloustieteen päivät
Lappeenrannassa

Runsaat 100 kansantaloustieteilijää kerääntyi
viettämään 29. kansantaloustieteen päiviä Lap
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peenrantaan 1.–2.2.2007. Lappeenrannan tek
nillisen yliopiston tiloissa pidettiin 60 alustusta,
joista osa oli edellisen vuoden tapaan osallistu
jien itsensä päiville kokoamissa istunnoissa.
Päivien aluksi esiteltiin professori Mikko Pu�a
kan raporttia suomen kolmen taloustieteellisen
yhdistyksen yhteistyöstä ja yhteisestä tulevai
suudesta samoin kuin seuran johtokunnan
kansantaloustieteelliselle Yhdistykselle teke
mää esitystä Yhdistyksen ja seuran yhdistämi
seksi. ehdotus sai tukea päiville osallistuneil
ta.

Yhdeksän istunnon lisäksi torstain ohjel
maan kuului professori Robert E. Hallin ple
numluento, joka uhkasi kuitenkin peruuntua
plenumistin jäätyä helsinkiVantaan lentoken
tälle peruuntuneiden ja myöhästyneiden lento
jen takia. hall saatiin kuitenkin lopulta paikal
le, ja Lappeenrannan kaupungin suosiollisella
avustuksella myöhästynyttä luentoa varten jär
jestyi kaupungintalolta tilakin. Vaihtuviin aika

tauluihin kärsivällisesti suhtautuneet kansan
taloustieteen päivien osallistujat saivat kuulla
sujuvan, mutta aikataulusyistä typistetyn versi
on hallin luennosta ”how Much do We un
derstand about Booms and Recessions?”.

Plenumin jälkeen oli vuorossa Lappeenran
nan kaupungin vastaanotto, mistä siirryttiin
konferenssiillalliselle Lappeenrannan kasinol
le. illalliselta väki jatkoi perinteiseen tapaan
Lappeenrannan yöelämään, mutta tämä ei tun
tunut pahemmin haittaavan perjantaiaamun
istunnoissa, joissa riitti jälleen mielenkiintoisia
aiheita ja keskustelua.

Lappeenrannassa jaettiin myös viidettä ker
taa palkinto parhaalle Finnish economic Pa
pers aikakauskirjassa kahtena edellisenä vuon
na julkaistulle artikkelille. Palkinnon saaneet
Andreas Knabe ja Peter Birc� Sørensen esitteli
vät päivillä voittoisaa artikkeliaan ”outsourc
ing of Public service Provision: When is it
more efficient?”. 




