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TIEDOKSI
Nimityksiä
Vaasan yliopiston kansantaloustieteen pro
fessoriksi on nimitetty Vtt Hannu piekkola
1. toukokuuta 2007 lukien. piekkola on työs
kennellyt palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja
elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa, jossa hän
toimi viimeksi tutkimuspäällikkönä. Vaasan
yliopistossa kansantaloustieteen professuuri
sijoittuu kauppatieteelliseen tiedekuntaan.
Tuomas pekkarinen, phd, on nimitetty hoi
tamaan Markus Jäntin professorin virkaa Åbo
akademissa lukuvuoden 2007–2008. pekkari
nen palaa suomeen upsalan yliopistosta, jossa
hän on toiminut tutkijana vuodesta 2005 al
kaen. jäntti on saanut suomen akatemian vart
tuneen tutkijan määrärahan ja lähtee vuodeksi
new yorkissa sijaitsevaan russell sage Foun
dationiin, joka on erikoistunut yhteiskuntatie
teelliseen tutkimukseen.
Vtt Tuulia Hakola on nimetty valtiova
rainministeriöön finanssineuvokseksi. hakola
aloitti 7. toukokuuta 2007 kansantalousosaston
rakenneyksikön päällikkönä. aiemmin hän on
toiminut mm. eläketurvakeskuksen johtavana
ekonomistina ja valtiovarainministeriön erityis
asiantuntijana.
Mika Kuismanen, phd, on nimitetty erityis
asiantuntijaksi valtiovarainministeriön kansan
talousosastolle 1. syyskuuta 2007 alkaen. aiem
min hän on toiminut ekonomistina suomen
pankissa ja euroopan keskuspankissa.
dosentti panu Kalmi, phd, on nimitetty
suomen akatemian tutkijaksi 1. elokuuta 2007
alkavaksi viisivuotiskaudeksi. kalmi työskente
lee helsingin kauppakorkeakoulussa ja tutkii
palkitsemisen ja työn organisoinnin uusia muo
toja.
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professori Matti pohjola on nimitetty haw
ler institute for economic and policy research
tutkimuslaitoksen johtokunnan jäseneksi. lai
tos toimii irakin kurdistanin pääkaupunkiin
viime vuonna perustetun university of kurdis
tan hawler yliopiston yhteydessä ja keskittyy
kurdistanin ja lähiidän talous ja sosiaalipo
litiikan tutkimukseen. sitä johtaa monille suo
malaisille ekonomisteille Widerinstituutista ja
Mtt:stä tuttu professori Almas Heshmati.
rakassa tutkijana toiminut Vtt Timo Ve
sala on aloittanut tapiola Varainhoito oy:n
ekonomistina. timon väitöskirja käsitteli työ
markkinoita; hän on tehnyt myös tutkimusta
pankkimarkkinoiden toiminnasta.

Mika Widgrén Kansantaloudellisen
Yhdistyksen esimieheksi
kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 16. huhtikuuta 2007 dianaaudito
riossa. yhdistyksen uudeksi esimieheksi valit
tiin professori, Vtt Mika Widgrén ja varaesi
mieheksi Vtt Jouko Vilmunen. yhdistyksen
johtokunnan uusiksi jäseniksi seuraavaksi kol
mivuotiskaudeksi valittiin Vtt Jaakko Kiander
ja Vtt Timo T�rväinen. Vuosikokouksessa
käytiin keskustelua selvitysmies, professori
Mikko puhakan raportista taloustieteellisten
yhdistysten yhteistyön tiivistämisestä. Vuosiko
kous valtuutti yhdistyksen johtokunnan jatka
maan neuvotteluja taloustieteellisen seuran
johtokunnan kanssa yhteistyön tiivistämisestä
ja sen muodoista.

Ti e d o k s i

Ympäristö- ja energiatalouden
professuuri Helsingin
kauppakorkeakouluun
kansantaloustieteen, erityisesti ympäristö ja
energiatalouden professorin virka on perustet
tu helsingin kauppakorkeakouluun 1. elokuu
ta 2007 lukien. Virka on päätetty täyttää viiden
vuoden määräajaksi.
professorin tehtäviin kuuluvat ympäristöta
louden ja energiatalouden opetus, aihepiirin
opinnäytteiden ohjaus sekä energiatalouden
tutkimusohjelman johtaminen. yrjö jahnssonin
säätiö on päättänyt rahoittaa tutkimusohjelmaa
50 000 eurolla vuosittain erillisen tutkimusra
hoitussopimuksen mukaisesti.

Euroopan tuottavuutta ja
talouskasvua kuvaava tietokanta
(EU KLEMS) julkaistu
työn tuottavuuden kasvuvauhdin hidastumi
nen euroopan unionin alueella 1990luvun
puolivälin jälkeen johtuu pääosin kasvun ro
mahtamisesta italiassa ja espanjassa. kasvu
hidastui selvästi myös ranskassa ja saksassa
sekä jonkin verran isossaBritanniassa. Muuta
missa pienemmissä maissa (mm. hollanti, ir
lanti ja kreikka) se jopa kiihtyi. suomessakin
tuottavuuden nousuvauhti on hidastunut, mut
ta se on edelleen korkea muuhun eurooppaan
verrattuna.
Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi maa
liskuun puolivälissä julkistetusta eu kleMs
tietokannasta, joka on 16 eurooppalaisen tut
kimuslaitoksen yhteisprojektin ”productivity
in the european union” välitilinpäätös. tieto
kanta on julkisesti saatavilla verkkoosoitteessa
www.euklems.net. se sisältää toimialoittaisia
tietoja tuotoksista, panoksista ja ostovoimapa

riteeteista sekä laskelmia panosten kontribuu
tioista tuotannon ja työn tuottavuuden kas
vuun. nämä mittarit ja laskelmat helpottavat
muun muassa kansantalouden kilpailukyvyn
arvioimista sekä tutkimus ja kehitysinvestoin
tien vaikutusten mittaamista. tavoitteena on
myös tukea tilastoviranomaisten työtä tuotta
vuuden mittaamisen kehittämiseksi projektin
päättymisen jälkeen.
kolmivuotinen tutkimushanke päättyy tä
män vuoden lopussa, ja se on saanut rahoituk
sensa euroopan komission kuudennesta puite
ohjelmasta. suomesta mukana projektissa ovat
helsingin kauppakorkeakoulu ja sen alihank
kijana tilastokeskus sekä pellervon taloudelli
nen tutkimuslaitos.

Tilastokeskus kehittää
taloustilastoja
tilastokeskus on asettanut työryhmän, jonka
tehtävänä on laatia ehdotus taloustilastostrate
giaksi, määritellä taloustilastojen kehittämisen
tavoitteet sekä tehdä ehdotuksia toimenpiteik
si ajalle 2008–2012. ryhmän työtä koordinoi
kehittämispäällikkö Anu Alanko. tavoitteena
on saada strategia valmiiksi syyskuun loppuun
mennessä.
taloustilastot kohtaavat entistä enemmän
haasteita toimintaympäristön monimutkaistu
essa mm. kansainvälistymisen myötä sekä tie
totarpeiden lisääntyessä ja muuttuessa. tarvi
taan arviointia siitä, mihin uusiin tietotarpeisiin
tulisi vastata ja miten taloustilastoja tulisi ke
hittää. taloustilastostrategian laadintaa varten
analysoidaan tilastokeskuksen taloustilastojen
vahvuuksia ja heikkouksia, taloustilastojen
käyttäjien näkemyksiä sekä toimintaympäristön
haasteita.
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VATT:n tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
arvioidaan
Vatt:n tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikut
tavuutta arvioi valtiovarainministeriön asetta
ma arvovaltainen ja laajaalainen arviointiryh
mä. siihen on kutsuttu professorit Tor Eriksson
(puheenjohtaja), Anni Huhtala, pentti Vartia ja
Simon Burgess. arvioinnin tulokset ovat käytet
tävissä kuluvan vuoden syksyllä. Vatt:n edel
linen arviointi tehtiin 1995 ja silloin toimintaa
arvioivat professori Matti pohjola ja pääjohtaja
Timo Relander.

Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla organisaatiouudistus
Valtiovarainministeriön kansantalousosasto
uusi organisaatiotaan vuoden alussa. osasto
jakautui vakaus, rakenne ja suhdanneyksik
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köön. Vakausyksikkö keskittyy makrotalouden
kysymyksiin, rakenneyksikössä työstetään mik
rotalouden asioita ja suhdanneyksikössä teh
dään ennuste.

Talouspolitiikan strategia -julkaisu
ilmestyi
Valtiovarainministeriön talouspolitiikan stra
tegia julkaisu ilmestyi toukokuussa. tänä
vuonna julkaisu keskittyy analysoimaan raken
teellista työttömyyttä ja ilmastomuutoksen hil
linnän vaikutuksia suomen talouteen. raken
teellisen työttömyyden osalta pyritään valotta
maan niitä seikkoja, joihin puuttumalla raken
teellista työttömyyttä voisi saada alas. ilmasto
muutoksen hillinnän vaikutuksen analyysit
perustuvat pääosin Valtion taloudellisen tutki
muskeskuksen tutkimusjohtajan Juha Honka
tukian mallilaskelmiin, jotka ovat saatavana
myös erillisenä liitteenä. raportti löytyy VM:n
nettisivulta. 

