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TIEDOKSI

nimityksiä

Vtt Jukka Pirttilä on nimitetty tampereen
yliopiston kansantaloustieteen professoriksi 1.
elokuuta 2008 alkaen. hän siirtyy uuteen teh
täväänsä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tut
kimuskoordinaattorin tehtävistä. aiemmin
Pirttilä on toiminut tutkijana mm. helsingin
yliopistossa ja suomen Pankin siirtymätalouk
sien tutkimuslaitoksessa.

helsingin kauppakorkeakoulussa ktt
Matti Liski on nimitetty kansantaloustieteen,
erityisesti ympäristö ja energiatalouden, ma.
professoriksi viiden vuoden määräajaksi 1.
tammikuuta 2008 lukien.

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen uu
det tutkimusjohtajat on nimitetty tehtäviinsä
1. tammikuuta 2008 alkaen: ktt Aki Kangas
harju julkisten palveluiden vaikuttavuus tut
kimusalueelle, ktt Seppo Kari julkisen talou
den rahoitus ja tulonsiirrot alueelle ja Vtt
Roope Uusitalo työmarkkinat ja kasvua tukeva
politiikka alueelle. sekä kangasharju että kari
ovat toimineet vastaavissa tehtävissä Vatt:ssa
jo aiemmin. uusitalo siirtyi uuteen tehtäväänsä
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoor
dinaattorin tehtävistä.

Vatt:ssa on lisäksi ktt Juha Honkatukia
nimitetty uuden Päätöksenteon tuki ja mallin
taminen yksikön johtajaksi. hän siirtyi tähän
tehtävään Ympäristö ja infrastruktuurit tutki
musalueen tutkimusjohtajan tehtävästä. tämä
alue yhdistettiin edellä mainittuihin Vatt:n
uudistaessa organisaatiotaan.

suomen Pankin rahoitusmarkkina ja tilas
toosaston osastopäälliköksi on 1. helmikuuta

2008 alkaen nimitetty ktt Kimmo Virolainen.
hän on työskennellyt suomen Pankissa vuo
desta 1994 ja toiminut toimistopäällikkönä sa
malla osastolla vuodesta 1998 lähtien. Paikka
tuli auki Vtt Heikki Koskenkylän jäätyä eläk
keelle vuoden 2007 lopussa.

VtM Elisabeth Hintikka on nimitetty suo
men Pankin rahoitusmarkkina ja tilastoosas
ton rahoitustilastotoimiston toimistopäällikök
si alkaen 1. tammikuuta 2008. nimitys on kol
men vuoden määräajaksi.

Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitokses
sa on YtM Niko Suhonen nimitetty metsäeko
nomistiksi metsä ja puutalouden tutkimusryh
mään 1. lokakuuta 2007 alkaen.

helsingin kauppakorkeakoulun professori
Juuso Välimäki on valittu econometric so
cietyn fellow’ksi. tämä vuonna 1930 perustet
tu arvovaltainen tieteellinen yhdistys edistää
tutkimusta, joka tähtää teoreettiskvantitatiivi
sen ja empiiriskvantitatiivisen lähestymistapo
jen yhdistämiseen talouden ongelmissa, ja jul
kaisee econometricaaikakauskirjaa. Yhdistyk
sellä on noin 600 vaaleilla valittua fellow’ta.
Muut suomalaiset ovat Bengt Holmström ja
Seppo Honkapohja.

Palkittuja

suomen tietokirjailijat ry on myöntänyt Vtt
Jaakko Kianderille 6000 euron suuruisen tie
tokirjailijapalkinnon. se annetaan tunnustuk
sena laajasta ja ansiokkaasta tietokirjatuotan
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nosta ja rahoitetaan kopioston perimillä teki
jänoikeuskorvauksilla.

Palkinnon perusteluissa kianderin pääteok
seksi mainitaan yhdessä Pentti Vartian kanssa
julkaistu teos Suuri lama. Suomen 1990luvun
kriisi ja talouspoliittinen keskustelu (taloustie
to, 1998). hänen todetaan myös julkaisseen
paljon ns. harmaata tietokirjallisuutta eli ra
portteja, selvityksiä ja puheenvuoroja mm.
suomen taloudellisesta rakenteesta, työllisyy
destä ja eu:hun liittyvistä taloudellisista kysy
myksistä. nämä asiantuntevat julkaisut ovat
olleet pätevänä taustaaineistona suomalaisessa
työmarkkinapoliittisessa ja yhteiskuntapoliitti
sessa päätöksenteoksessa.

Valtiovarainministeriön
taloustieteellinen neuvosto

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivaan
taloustieteelliseen neuvostoon on kutsuttu pro
fessori Ari Hyytinen jyväskylän yliopistosta,
professori Matti Liski helsingin kauppakor
keakoulusta ja professori Otto Toivanen hel
singin taloustieteellisestä tutkimuskeskuksesta.
Professori Matti Pohjola jatkaa taloustieteelli
sessä neuvostossa 31.7.2008 asti, jonka jälkeen
häntä seuraa professori Markus Jäntti Åbo
akademista.

taloustieteellisen neuvoston toimikausi
päättyy 30.9.2010. neuvosto kokoontuu tarvit
taessa puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohta
jana toimii valtiosihteeri Raimo Sailas ja vara
puheenjohtajana alivaltiosihteeri Martti Hete
mäki. Ministeri osallistuu halutessaan kokouk
siin, jolloin hän toimii puheenjohtajana.

neuvosto toimii taloustieteellisenä asian
tuntijaelimenä ja voi laatia ministeriön käyttöön
lausuntoja ja selvityksiä talouspolitiikan valmis
teluun liittyvistä taloustieteellisesti merkityk

sellisistä kysymyksistä. lisäksi se voi järjestää
seminaareja tai laajempia keskustelutilaisuuksia
ajankohtaisista ja analyyttisesti vaikeista kysy
myksistä.

aikakauskirjan toimituksessa
muutos

kaksi vuotta aikakauskirjaamme ansiokkaasti
palvellut Tuulia Hakola jättää toimitustyöt kes
kittyäkseen muihin tehtäviinsä. toimitus jatkaa
toistaiseksi neljällä toimittajalla.

osuuspankkien taloustieteestä
workshop heCerissä

heCerissä pidettiin 7.–8. joulukuuta 2007
workshop osuuspankkien taloustieteestä.
Workshopin aikana kuultiin yksitoista esitystä
ja niille kommenttipuheenvuorot. Heiko Hesse
(iM�) esitteli tutkimustaan, jonka mukaan
laaja osuuspankkisektori on yhteydessä rahoi
tusjärjestelmän vakauteen. osuuspankit ovat
lähes poikkeuksetta taloudellisesti vakaita lii
kepankkeihin verrattuna, joskin laaja osuus
pankkisektori voi myös työntää heikommat
liikepankit markkinoilta ja lisätä liikepankkien
toiminnan riskillisyyttä. Wim Fonteyne (iM�)
tarkasteli ansiokkaasti osuuspankkeihin liitty
viä politiikkakysymyksiä erityisesti euroopassa.
hän kiinnitti muun muassa huomiota siihen,
että osuuspankkien erityispiirteet ovat jääneet
käytännössä huomiotta Baselin periaatteina
tunnetussa sääntelyssä.

Muut esitykset käsittelivät mm. diversifi
kaation merkitystä yhdysvaltalaisten luottoyh
distysten menestyksessä, johtajien vaikutusta
suomalaisten paikallisten pankkien menestyk
seen sekä koulutuksen vaikutusta kustannuste
hokkuuteen suomalaisissa osuuspankeissa.
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useammassakin esityksessä käytiin läpi vertai
levaa aineistoa eri maista ja vertailtiin liike ja
osuuspankkeja keskenään. kaiken kaikkiaan
seminaarissa käsiteltiin varsin monipuolisesti
osuuspankkeja erilaisissa liiketoimintaympäris
töissä niin euroopassa kuin Pohjoisamerikas
sakin.

heCerissä järjestetty workshop oli siinä
mielessä poikkeuksellinen, että kansainvälises
tikin osuuspankkitutkimukseen keskittyviä
seminaareja järjestetään varsin harvoin. Var
maankin osittain tämän vuoksi seminaariin oli
helppo saada alan tutkijoita. Yksi merkittävä
tavoite workshopilla oli luoda kansainvälistä
osuuspankkitutkijoiden verkostoa. tilaisuus
keräsi mukavasti myös muuta yleisöä. kaik
kiaan siihen osallistui noin 50 henkeä, joista
suurin osa oli paikalla koko seminaarin ajan.
seminaarin järjesti dosentti, akatemiatutkija
Panu Kalmi (hse), ja se oli suomen akatemi
an rahoittama.

jutta-mikrosimulointimalli

tutkijoiden käyttöön on valmistunut uusi vero
ja sosiaaliturvalainsäädännön mikrosimulointi
malli jutta. sitä on kehitetty vuodesta 2003
lähtien Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Åbo
akademin ja kelan tutkimusosaston yhteistyö
nä. nyt on käytettävissä mallikokonaisuus, joka

sisältää keskeisen osan suomen sosiaaliturva ja
henkilöverolainsäädännöstä vuosilta 1990–
2008 ja osin pidemmältäkin ajalta.

simulointimallissa käytetään tilastokeskuk
sen tulonjakotilaston ns. palveluaineistoa sekä
siihen liittyvää Vakuutusvalvonnan työttömyys
turvaaineistoa. tähän mennessä malli on sovi
tettu vuosien 2003, 2004 ja 2005 dataan, ja sitä
on tarkoitus päivittää jatkuvasti sekä lainsää
dännön muutosten että uusien aineistovuosi
kertojen myötä. Mahdollisuuksien mukaan
mallia täydennetään ja laajennetaan muuten
kin.

Mallin käyttämiseen tarvitaan Microsoftin
office ohjelmiston laajempi versio, joka sisäl
tää accesstietokantaohjelman. lainsäädäntöä
kuvaavat funktiot on koodattu Ckielellä, ja
muilta osin mallin toiminnot ovat Visual Basic
ohjelmaa. Mallia voi käyttää varsinaisten simu
laatiolaskelmien ohella myös lainsäädännön
analysointiin esimerkkilaskelmilla.

kelan tutkimusosasto tarjoaa mallia avoi
meen käyttöön tutkijoille tutkimuslaitoksissa,
korkeakouluissa ja järjestöissä. simulaatiomal
lien käyttö edellyttää kuitenkin tilastokeskuk
selta ostettavaa aineiston käyttölupaa. sopi
muksia mallin käytöstä on tehty jo muutamien
tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

lisätiedot: pertti.honkanen@kela.fi 




