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TIEDOKSI

Nimityksiä
professori Markus J�ntti on nimitetty kansan
taloustieteen, erityisesti työn taloustieteen pro
fessoriksi tukholman yliopistoon 1. huhtikuu
ta alkaen. Hänen toimipaikkansa on swedish
institute for social research, soFi. uuteen
virkaansa jäntti siirtyi Åbo akademin profes
sorin tehtävistä.
Marko Terviö, phd, on nimitetty Helsingin
kauppakorkeakoulun sovelletun mikrotalous
tieteen professoriksi viiden vuoden määräajak
si 1. heinäkuuta alkaen. terviö valmistui valtio
tieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta
vuonna 1997 ja väitteli tohtoriksi Mit:ssa
vuonna 2003. tämän jälkeen hän on toiminut
apulaisprofessorina Haas school of Businessis
sa, joka on kalifornian yliopiston (Berkeley)
kauppakorkeakoulu.
kööpenhaminan yliopiston kehitystaloustie
teen professori Finn Tar� on valittu ykyliopis
ton Widerinstituutin uudeksi johtajaksi. Wide
rin johtajana vuodesta 2001 toiminut Anthon�
Shorrocks palasi englantiin huhtikuussa. tarp
aloittaa uudessa tehtävässään syyskuussa.
Tuo�as Pekkarinen, phd, on nimitetty aka
temiatutkijan virkaan viideksi vuodeksi ensi
vuoden alusta lukien. Hänen toimipaikkanaan
on Helsingin kauppakorkeakoulu.

Palkintoja
ekonomisti To�i K��r� (Vatt) on saanut
Finnish economic papers aikakauskirjan
myöntämän palkinnon. se jaetaan joka toinen
vuosi parhaasta kansantaloustieteen artikkelis

ta. kyyrän artikkeli �estimating equilibrium
search models form Finnish data� ilmestyi ai
kakauskirjan numerossa 20:2, 2007.

timo tyrväinen taloustieteellisen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
taloustieteellisen yhdistyksen vuosikokous
pidettiin 23. huhtikuuta 2009. yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin aktian pää
ekonomisti Ti�o T�rv�inen ja varapuheenjoh
tajaksi tutkimusohjaaja Iikka Korhonen suo
men pankista.
johtokunnan jäseniksi valittiin finanssineu
vos Tuulia �akolaUusitalo (VM), professori
Ari ���tinen (jy), vanhempi tutkija Mari Kan
�asnie�i (pt), tutkija Antti Kauhanen (etla),
tutkija Kaisa Kotakor�i (tay), professori Mar
ko Terviö (Hkkk) ja professori �annu Vartiai
nen (tukkk). Varajäseniksi valituiksi tulivat
akatemiatutkija Pauli Murto (Hkkk) ja tutki
muspäällikkö Jouko Vil�unen (sp).

HeCeR Job Market
HeCer pyrki vuodenvaihteessa ensimmäistä
kertaa sijoittamaan valmistumassa olevia toh
toreitaan taloustieteen tohtoreiden kansainvä
lisille työmarkkinoille. keskeiset instituutiot
näillä markkinoilla ovat assakonferenssi yh
dysvalloissa tammikuun alussa ja royal econo
mic societyn työmarkkinatapaaminen englan
nissa tämän jälkeen.
työpaikan hakijat lähettävät hakemuksensa
vuoden lopussa ja ko. konferensseissa poten
tiaaliset työnantajat haastattelevat useita haki
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joita per työpaikka. Muutamille annetaan nk.
�flyout�kutsu, eli kutsu tulla pitämään semi
naari. Vuosi oli poikkeuksellisen vaikea, sillä
mm. Harvardin taloustieteen laitos rekrytoi
vain yhden vastaväitelleen ja tämänkin laitok
sen ulkopuolisella rahoituksella.
HeCerin opiskelijat saivat vaikeasta vuo
desta huolimatta useita haastattelukutsuja ja
lopulta sijoittuivat yli odotusten: �lli Kau��i
aloittaa lehtorina (lecturer) nottinghamin yli
opistossa, Matti Sarvi��ki on jo aloittanut
postdocina london school of economicsissa
ja Lotta V��n�nen aloittaa syksyllä postdocina
Mannheimin yliopistossa. kaikki kolme ovat
Helsingin kauppakorkeakoulun jatkoopis
kelijoita. sarvimäki väitteli tohtoriksi maalis
kuussa, kauppi ja Väänänen väittelevät syksyl
lä.

jien käyttäytymistä. yleisin käytetty menetelmä
on toiminnallinen magneettikuvaus.
neurotaloustieteellisissä kokeissa voidaan
esimerkiksi käyttää peliteoriasta tuttuja pelejä
helposti kontrolloitavina päätöksenteon mallei
na. pelitilanteisiin liittyvä aivoaktivaatio kertoo
muun muassa järjen ja tunteiden suhteista,
mikä syventää ymmärrystämme päätöksenteko
prosessista.
projektin puitteissa pyritään luomaan aal
toyliopistoon kokeellisen talous ja rahoitus
tutkimuksen ympäristö. projektin tutkijat myös
opettavat aaltoyliopistossa kokeellista ja neu
rotaloustiedettä sekä behavioraalista taloustie
dettä ja rahoitusta. aivoaaltoprojektia joh
taa professori Riitta �ari teknillisestä korkea
koulusta.

aivoAALtO

XXXi Kansantaloustieteen päivät
turussa

aaltoyliopiston hallitus on myöntänyt rahoi
tuksen aivoaaltotutkimusprojektille, jossa
tutkitaan moderneilla aivokuvantamismenetel
millä sosiaalista vuorovaikutusta, päätöksente
koa ja elokuvan vaikutusta ihmismieleen. aal
toyliopiston muodostavat kolme korkeakoulua
– teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppa
korkeakoulu ja taideteollinen korkeakoulu –
ovat mukana tässä projektissa.
Helsingin kauppakorkeakoulun kansanta
loustieteen laitoksen ja rahoituksen aineen
osuus projektista liittyy neurotaloustieteelliseen
tutkimukseen. neurotaloustieteessä tutkitaan
päätöksenteon hermostollista perustaa ja se
liittyy läheisesti sekä behavioraaliseen talous
tieteeseen että sijoittajakäyttäytymisen tutki
mukseen (behavioral finance), joissa psykolo
gian tutkimustuloksia apuna käyttäen pyritään
selittämään esimerkiksi kuluttajien tai sijoitta

31. kansantaloustieteen päivät vietettiin run
saan 115 taloustieteilijän voimin 5.–6.2.2009
turussa. Åbo akademin tiloissa arkenissa pi
dettiin ennätykselliset 82 alustusta, joista osa
oli edellisten vuosien tapaan osallistujien itsen
sä päiville kokoamissa istunnoissa.
päivät järjesti taloustieteellinen yhdistys,
joka aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta
kansantaloudellisen yhdistyksen ja taloustie
teellisen seuran yhdistyttyä. päivien aluksi esi
teltiin taloustieteellisen yhdistyksen uudet
nettisivut (www.taloustieteellinenyhdistys.fi), ja
paljastettiin, että vuoden 2010 kansantalous
tieteen päivät isännöi tampereen yliopisto.
avajaistilaisuudessa jaettiin myös kuudes
Finnish economic papers palkinto parhaasta
artikkelista vuosien 2007 ja 2008 numeroissa.
palkinnon sai To�i K��r� (ks. palkintojakohta
edellä).
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yhdentoista istunnon jälkeen torstain oh
jelma huipentui professori Jean Charles
Rochet’n plenumluentoon, jonka otsikkona oli
“rating the raters: are reputation concerns
enough to discipline rating agencies?�. profes
sori rochet’n erittäin ajankohtainen aihe kiin
nosti yleisöä ja herätti paljon keskustelua.
plenumin jälkeen oli vuorossa turun kau
pungin vastaanotto, jossa suhdetoimintapääl
likkö Sti� Blo�qvist esitteli vieraille upeaa tu

run kaupungintaloa. kaupungintalolta siirryt
tiin konferenssiillalliselle panimoravintola
kouluun. Bellmansalissa nautitun illallisen
jälkeen väki siirtyi panimoravintolan pubin
puolelle jatkamaan iltaa. Vaikka panimoravin
tolan oluet maistuivatkin juhlaväelle, perjantain
yksitoista mielenkiintoista istuntoa keräsivät
taas kuulijat paikalle keskustelemaan taloustie
teestä. 

259

