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TIEDOKSI

Nimityksiä

Professori Bengt Holmström (Mit) on valittu
econometric societyn toiseksi varapuheenjoh
tajaksi (second vicepresident). ensimmäinen
varapuheenjohtaja hänestä tulee vuonna 2010
ja puheenjohtaja vuonna 2011.

Vtt Leena Mörttinen aloitti vuoden alussa
Nordean sijoittamisen ja säästämisen palveluis
ta vastaavana johtajana. Hän siirtyi uuteen teh
täväänsä Nordean suomen pääekonomistin
paikalta.

Valtiotieteen maisteri Timo Lindholm aloit
ti suomen yrittäjien pääekonomistina helmi
kuun alussa. Hän siirtyi suomen yrittäjiin oP
Pohjolan pääekonomistin tehtävistä.

oPPohjola ryhmän uudeksi pääekono
mistiksi on nimitetty Vtt Anssi Rantala. Aiem
min hän on toiminut mm. seniorianalyytikkona
Nordea Marketsissa sekä ekonomistina suo
men Pankin ennustetoimistossa ja Pellervon
taloudellisessa tutkimuslaitoksessa.

Vtt Jukka Jalava on nimitetty eurostatin
yksikön �.2�� National accountsProduction
ryhmän european aggregates vetäjäksi (team
leader). ko. ryhmä vastaa mm. eU��n ja euro
alueen neljännesvuosittaisista Bktlaskelmis
ta.

Palkintoja ja apurahoja

yrjö Jahnssonin säätiön hallitus myönsi vuo
den 2008 apurahoista 15 000 euron palkinnot
akatemiaprofessori Erkki Koskelalle (Hy),
professori Matti Pohjolalle (Hse) ja professori
Pentti Saikkoselle (Hy) tunnustuksena merkit

tävästä panoksesta suomalaisen kansantalous
tieteen edistämisessä.

kansantaloustieteessä suurin apuraha
65 000 euroa annettiin professori Hannu Nur
men johtamalle julkisen valinnan huippututki
musyksikölle, joka toimii turun yliopistossa.
Professori Juha Junttilalle myönnettiin 40 000
euroa makrotaloustieteellisen tutkimusryhmän
perustamiseen oulun yliopistossa.

Vuoden 2008 eino H. Laurila kansantulo
mitali on myönnetty emeritusprofessori Lars
Erik Öllerille, joka työskentelee tukholman
yliopistossa. Valintalautakunnan perustelujen
mukaan öller on kansantalouden suhdanteiden
tutkijana ja ennustemenetelmien kehittäjänä
tukeutunut vahvasti kansantalouden tilinpidon
järjestelmään ja sen tuottamiin tietoihin. Hänen
tutkimustyönsä ja artikkelinsa aikasarjaanalyy
sin ja ekonometristen menetelmien käytöstä
suhdanneanalyysissa ovat tuottaneet arvokasta
tietoa taloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.
Larserik öller on toiminut suomessa valtiova
rainministeriön kansantalousosastolla sekä Hel
singin yliopiston ja Åbo Akademin dosenttina
ja Ruotsissa konjunkturinstitutetin, stockholms
Handelshögskolanin ja stockholms universite
tin tehtävissä. öller väitteli tohtoriksi Helsingin
yliopistossa vuonna 1978.

Kansantaloudellinen Yhdistys ja
Taloustieteellinen Seura yhdistyivät

kansantaloudellinen yhdistys ja taloustieteel
linen seura yhdistyivät 1. tammikuuta 2009.
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yhdistyminen toteutettiin siten, että kansanta
loudellinen yhdistys jatkaa rekisteröitynä yh
distyksenä, muuttaa sääntönsä yhteisesti sovi
tulla tavalla ja muuttaa nimensä taloustieteel
liseksi yhdistykseksi. Vuonna 1936 perustettu
taloustieteellinen seura purkautuu, ja sen jä
senten toivotaan liittyvän taloustieteelliseen
yhdistykseen.

Uuden yhdistyksen johtokunta koostuu en
tisten yhdistysten johtokunnista keväällä pidet
tävään vuosikokoukseen saakka. Puheenjohta
jana on Jouko Vilmunen ja varapuheenjohtajana
Essi Eerola.

Taloustutkijoiden XXVi
kesäseminaari pidetään
Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta
järjestää perinteisen taloustutkijoiden kesäsemi
naarin 10.–11.6.2009 jo 26. kerran. seminaariin
ovat tervetulleita kaikki kansantaloustieteen,
yrityksen taloustieteiden, julkisen hallinnon ja
yrityselämän edustajat sekä muut seminaarin
aihepiireistä kiinnostuneet. Lisätietoja�� www.
jyu.fi/econ/tutkimus/kesaseminaari. 




