Kansantaloudellinen aikakauskirja – 106. vsk. – 1/2010

TIEDOKSI

Nimityksiä
KTT Raija Volk on nimitetty johtajaksi sosiaali- ja terveysministeriöön kuluvan vuoden alusta alkaen. Hän johtaa suunnitteluryhmää ministeriön talous- ja suunnitteluosastolla. Uuteen virkaansa Volk siirtyi Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan tehtävistä. Hän väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 1993.
Professori Jaakko Pehkonen on valittu Jyväskylän yliopiston vararehtoriksi ja rehtorin
varamieheksi kaudelle 1.1.2010–31.7.2012. Vararehtorina Pehkosen vastuualueeseen kuuluvat talous ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
FT Mika Maliranta on nimitetty Jyväskylän
yliopiston kansantaloustieteen osa-aikaisen
professorin virkaan ajalle 1.11.2009–31.7.2014,
KTT Edvard Johansson osa-aikaiseksi erikoistutkijaksi ajalle 1.9.2009–31.12.2012 ja KTT
Saikat Sarkar kansantaloustieteen yliassistentin
virkaan ajalle 1.12.2009–31.7.2014.
Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori on
nimittänyt Mikko Leppämäen, PhD, uudelle
5-vuotiskaudelle 1.1.2010–31.12.2014 Graduate School of Financen (GSF) johtajaksi. GSF
on rahoituksen valtakunnallinen tutkijakoulu,
jonka johtajana Leppämäki on toiminut sen
perustamisesta vuodesta 2005 alkaen.
Suomen Pankissa on tehty määräaikaisia
osastopäällikkönimityksiä, jotka astuvat voimaan 1.3.2010 alkaen. Rahapolitiikka- ja tutkimusosaston uudeksi osastopäälliköksi on
nimitetty VTT Tuomas Saarenheimo, joka on
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viimeksi toiminut johtavana neuvonantajana ja
prosessipäällikkönä (rahapolitiikan analyysi ja
valmisteluprosessi) samalla osastolla. Pankkitoimintaosaston uudeksi osastopäälliköksi on
nimitetty VTL Harri Lahdenperä, joka on toiminut toimistopäällikkönä ja prosessipäällikkönä (rahapolitiikan toimeenpano ja likviditeettianalyysiprosessi) samalla osastolla. Nykyinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen jatkaa
Suomen Pankin palveluksessa johtavana neuvonantajana. Johdon sihteeristön uudeksi osastopäälliköksi on nimitetty VTT Antti Suvanto
nykyisen osastopäällikön Kjell Peter Söderlundin jäädessä eläkkeelle. Suvanto on viimeksi
toiminut rahapolitiikka- ja tutkimusosaston
osastopäällikkönä ja on ennen sitä ollut muissa
esimiestehtävissä Suomen Pankissa.
Suomen Pankki ja Oxfordin yliopiston taloustieteen professori Martin Ellison (PhD,
European University Institute, Firenze, 2001)
ovat solmineet kaksivuotisen Research Fellow
sopimuksen, joka tuli voimaan 15.10.2009.
Suomen Pankin ja professori Ellisonin tutkimustoimintaan liittyvällä yhteistyöllä tuetaan
pankin tutkimuksen kehittämistä erityisesti
makrotaloustutkimuksen alueella. Oman tutkimus- ja julkaisutoimintansa sekä mahdollisten
yhteisprojektien lisäksi professori Ellison vahvistaa pankin tutkimustoimintaa tutkimusoh
jauksen kautta.

Ti e d o k s i

Suomen Pankin tutkimus arvioitiin
Suomen Pankin tutkimustoiminnasta on valmistunut raportti, jossa arvioidaan tutkimustoiminnan tieteellistä laatua ja merkitystä Suomen Pankin tavoitteiden kannalta viiden viime
vuoden ajalta. Vastaava arvio on aiemmin tehty
vuosina 1999 ja 2005. Arviointiryhmään kuuluivat professorit Anil Kashyap (University of
Chicago, Booth School of Business), Matti
Pohjola (Helsingin kauppakorkeakoulu) ja Volker Wieland (Goethe University of Frankfurt).
Raportissaan ryhmä toteaa tutkimuksen
määrän kasvaneen ja laadun parantuneen mer-

kittävästi arviointikaudella, kiittää tapaa, jolla
säännöllisesti tehtyjä arviointeja on käytetty
tutkimuksen johtamiseen, sekä suosittelee vastaavanlaista arvointiprosessia myös muille keskuspankeille. Se esittää useita toimenpiteitä,
joiden avulla tutkimuksen ja pankin muiden
toimintojen välistä synergiaa voitaisiin lisätä ja
tutkimustoimintaa edelleen kehittää.
Raportti löytyy linkistä: http://www.suomenpankki.fi/NR/rdonlyres/6296FB64-44A44551-992F-D06279609018/0/Evaluation_report_2009.pdf. h
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