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TIEDOKSI

Nimityksiä
Vtt Heikki Kauppi on nimitetty turun yliopis
ton taloustieteen professorin virkaan 1. touko
kuuta 2008 lukien. kauppi on suorittanut val
tiotieteiden tohtorin tutkinnon helsingin yli
opistossa vuonna 2000. tilastotieteen dosen
tiksi helsingin yliopistoon hänet on nimitetty
2006. kauppi on toiminut kansantaloustieteen
assistenttina 1994 ja tutkijana 1995 –2003 hel
singin yliopistossa. Vuosina 2000–2001 hän
toimi projektitutkijana suomen pankin tutki
musosastolla ja vuodesta 2003 alkaen kansan
taloustieteen lehtorina helsingin yliopistossa.
Vuodesta 2006 hän on ollut taloustieteen pro
fessorina (mvs) turun yliopistossa.
pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen
ptt:n Metsä ja puutalouden tutkimusryhmän
tutkimusjohtajaksi on 1. toukokuuta 2008 al
kaen nimitetty M. sc. (ympäristötaloustiede)
�aula Horne. horne on aikaisemmin työsken
nellyt Metsäntutkimuslaitoksella (Metla) tutki
musohjelman johtajana ja tutkijana.

Palkittuja
Vtt �aavo Miettinen on saanut opryhmän
tutkimussäätiön tämänvuotisen väitöskirjapal
kinnon. sen suuruus on 10 000 euroa. Mietti
sen väitöskirja Strategic Information Acquisi�
tion: Applications to Herding and Auctions hy
väksyttiin helsingin yliopistossa kevätlukukau
della 2007. se on peliteorian työ, jossa keskei
sinä ilmiöinä tarkastellaan strategista tiedon
hankintaa ja sen merkitystä laumakäyttäytymi
sen ja huutokaupan järjestämisen kannalta.
266

Miettinen toimii salkunhoitajana suomen pan
kin pankkitoimintaosastolla.

Jouko Vilmunen Kansantaloudellisen Yhdistyksen
esimieheksi
kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 23. huhtikuuta 2008. yhdistyksen
uudeksi esimieheksi valittiin suomen pankin
tutkimuspäällikkö Jouko Vilmunen ja varaesi
mieheksi Aktian pääekonomisti Timo Tyrväi�
nen. yhdistyksen johtokunnan uusiksi jäsenik
si seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin
valtiovarainministeriön kansantalousosaston
rakenneyksikön päällikkö Tuulia Hakola�Uusi�
talo ja yrjö jahnssonin säätiön tutkimusjohtaja
Hannu Vartiainen.
kokouksessa käsiteltiin kansantaloudelli
sen yhdistyksen ja taloustieteellisen seuran
yhdistymissopimusluonnosta. Asiasta päätetään
kahdessa myöhemmässä kokouksessa tänä
vuonna. Vuosikokous antoi tukensa asian edel
leenkäsittelylle.

Julkisen valinnan tutkimuskeskus
aloitti Turussa
turun kauppakorkeakoulun kansantaloustie
teen oppiaineen, turun yliopiston filosofian,
taloustieteen ja valtioopin laitosten sekä ham
purin yliopiston taloustieteen laitoksen muo
dostama julkisen valinnan huippuyksikkö aloit
ti toimintansa 1. tammikuuta 2008 (ks. kAk

Ti e d o k s i

2/2007). samalla se kastettiin julkisen valinnan
tutkimuskeskukseksi (public Choice Research
Centre, pCRC). keskusta johtaa akatemiapro
fessori Hannu Nurmi turun yliopistosta ja va
rajohtajana toimii professori Mika Widgrén
turun kauppakorkeakoulusta.
keskuksessa toimii seitsemän professoria ja
kaksi dosentin pätevyyden omaavaa tutkijaa,
viisi erikoistutkijaa ja seitsemän tutkimusas
sistenttia. ekonomistitaustan omaavista eri
koistutkijoista phd Topi Miettinen aloittaa
keskuksessa 1. kesäkuuta ja ktt Juha Virran�
koski 1. toukokuuta. tutkimusassistenteista
FM, VtM Ville Korpela, ktM Olli Lappalai�
nen, VtM �aula Mäkelä ja diplom Wirt
schaftsmathematiker Andreas Nohn ovat aloit
taneet pCRC:ssä tämän vuoden alusta. keskuk
sen koko henkilökunta ja toiminta on esitelty
sivulla http://www.soc.utu.fi/sivustot/pcrc/.

Kansantaloustieteen päivät pidettiin
Jyväskylässä
30. kansantaloustieteen päivät vietettiin run
saan 100 kansantaloustieteilijän voimin 13.–14.
helmikuuta 2008 jyväskylässä. jyväskylän yli
opiston Agorassa pidettiin yhteensä 69 alustus
ta, joista osa oli edellisten vuosien tapaan osal
listujien itsensä päiville kokoamissa istunnois
sa.
päivien aluksi esiteltiin kansantaloudellisen
yhdistyksen ja taloustieteellisen seuran perus

taman yhdistymistyöryhmän raporttia. yhdis
tyksen ja seuran johtokuntien asettama työryh
mä on pohtinut tarkemmin professori Mikko
puhakan raporttia suomen taloustieteellisten
yhdistysten yhteistyöstä ja yhteisestä tulevai
suudesta ja päätynyt ehdottamaan kansanta
loudellisen yhdistyksen ja taloustieteellisen
seuran yhdistämistä.
kymmenen istunnon jälkeen keskiviikon
ohjelma huipentui professori �abrizio Zilibottin
plenumluentoon, jonka otsikkona oli ”prefer
ences as human Capital: Rational Choice the
ories of endogenous preferences and socio
economic Changes”. professori Zilibotti tarjo
si kuulijoilleen laajan katsauksen alan kirjalli
suuteen ja herätti paljon keskustelua mielen
kiintoisella esityksellään.
plenumin jälkeen oli vuorossa jyväskylän
kaupungin vastaanotto, jossa kaupunginjohtaja
Markku Andersson kertoi odottavansa jännit
tyneenä tulevaa ”supermaanantaita”, jolloin
ratkeaa jyväskylän, jyväskylän maalaiskunnan
ja korpilahden kuntaliitoksen toteutuminen.
kaupungintalolta siirryttiin konferenssiillalli
selle ravintola Vesilinnaan. illallisella nautittiin
ruoan lisäksi pianomusiikista ja stand up ko
miikasta, jota juhlaväelle esitti koomikko Tee�
mu Kontoniemi. kokousvieraat jatkoivat vielä
iltaa katsastamalla jyväskylän yöelämää, mutta
torstain kymmenen mielenkiintoista istuntoa
keräsivät taas kuulijat paikalle keskustelemaan
taloustieteestä. 
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