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Nimityksiä	

Valtioneuvosto on nimittänyt Vtt, ylijohtaja 
Jukka Pekkarisen talousneuvoston sihteeristön 
päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 
29.2.2012 saakka. sihteeristön päällikkö on 
valtioneuvoston kansliassa talousasioiden ali-
valtiosihteeri. Viran määräaikaisesti nimitetylle 
haltijalle Vesa Vihriälälle on myönnetty virka-
vapautta euroopan unionin komissiossa työs-
kentelyä varten. Pekkarinen siirtyy tehtävään 
valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
ylijohtajan tehtävästä. aiemmin hän on työs-
kennellyt muun muassa Palkansaajien tutki-
muslaitoksen johtajana. 

aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on 
Topi Miettinen, Phd, ja tkt Pauli Murto nimi-
tetty post doc -tutkijoiksi, ktt Matti Sarvimä-
ki osa-aikaiseksi post doc -tutkijaksi ja ktt 
Olli-Pekka Ruuskanen vanhemmaksi tutkijaksi. 
Lisäksi missourin yliopiston taloustieteen pro-
fessori Saku Aura on nimitetty vierailevaksi 
professoriksi syyslukukaudeksi 2010.

suomen Pankissa on Vtt Anssi Rantala 
nimitetty rahapolitiikka- ja tutkimusosaston 
ennustetoimiston päälliköksi. Viimeksi rantala 
on toiminut pääekonomistina oP-Pohjola-
ryhmässä ja aiemmin ekonomistin tehtävissä 
muun muassa nordeassa, Pellervon taloudelli-
sessa tutkimuslaitoksessa sekä suomen Pankis-
sa. määräaikainen nimitys alkaa 1.5.2010 ja 
jatkuu 31.8.2014 asti. rahoitusmarkkina- ja 
tilasto-osaston yleisvalvontatoimiston päälli-
köksi on nimitetty ktm Päivi Heikkinen. hän 

on parhaillaan virkavapaana suomen Pankista 
ja työskentelee vanhempana asiantuntijana eu-
roopan keskuspankissa. määräaikainen nimitys 
alkaa 1.6.2010 ja jatkuu 31.5.2014 asti. 

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa 
on Vtt Jenni Pääkkönen nimitetty erikoistut-
kijan virkaan julkisten palvelujen vaikuttavuus 
-tutkimusalueelle 1.4.2010 alkaen. hän on val-
mistunut tohtoriksi helsingin yliopiston valtio-
tieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2010 ja 
toiminut aikaisemmin mm. ekonomistina suo-
men Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitok-
sessa.

Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitokses-
sa on tehty seuraavat nimitykset: ekonomisti 
Kalle Laaksosen jäätyä eläkkeelle ekonomistik-
si kansantalouden tutkimusryhmään on nimi-
tetty kauppatieteiden yo Veera Laiho 8.2.1010 
alkaen. ekonomisti Hanna Karikallion jäätyä 
perhevapaalle perhevapaan sijaiseksi maa- ja 
elintarviketalouden tutkimusryhmään on nimi-
tetty ytm Sami Pakarinen 1.3.2010 alkaen. 
tutkimusjohtaja Raija Volkin siirryttyä stm:ään 
kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjoh-
tajaksi on nimitetty ktt Markus Lahtinen 
1.4.2010 alkaen. metsäekonomisti Tapio Tillin 
siirryttyä oP-keskukseen metsäekonomistiksi 
on nimitetty 1.4.2010 alkaen maatalous- ja met-
sätieteiden yo Jyri Hietala.

Vtm, kehityspäällikkö Reijo Vanne on ni-
mitetty 1.5. alkaen työeläkevakuuttajat teLa 
ry:n johtajaksi vastuualueinaan kansantalous, 
eläkejärjestelmän talous, tutkimus ja kehittämi-
nen.

TIEDOKSI
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Tiedoks i

Palkittuja

oP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö on myön-
tänyt järjestyksessään kahdeksannen väitöskir-
japalkinnon Vtt Tommi Vuorenmaalle tutki-
muksestaan Elements of Volatility at High Fre-
quency. Väitöskirja kuuluu rahoituksen ekono-
metrian alaan ja siinä tutkitaan osakehintojen 
volatiliteettia erityisesti tiheän havaintoaineis-
ton avulla. Palkittu väitöskirja on hyväksytty 
helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiede-
kunnassa syyslukukaudella 2008 arvosanalla 
magna cum laude approbatur. Palkinnon suu-
ruus on 10 000 euroa.

Kansantaloudellinen	aikakauskirja	
verkkoon	ilman	viivettä	ja	
kattavasti

taloustieteellisen yhdistyksen johtokunta on 
päättänyt, että aikakauskirjan numerot ilmes-
tyvät vuoden 2010 alusta alkaen verkkosivulla 
samanaikaisesti kuin painettuina. aiemmin ne 
ovat tulleet nettiin vuoden viiveellä. numerot 
löytyvät osoitteesta: http://www.taloustieteel-
linenyhdistys.fi/julkaisut/kak/arkisto.html.

johtokunta on myös päättänyt skannauttaa 
aikakauskirjan vanhat vuosikerrat 1–85 ja jul-
kaista ne verkkosivulla. johtokunta pyytää ky-
seessä olevissa vuosikerroissa julkaistujen artik-
kelien kirjoittajia, jotka eivät halua artikkeliaan 
verkossa julkaistavan, ilmoittamaan asiasta ta-
loustieteellisen yhdistyksen sihteerille kesä-
kuun 2010 loppuun mennessä. 

XXXII	Kansantaloustieteen	päivät	
Tampereella

kansantaloustieteen päivät vietettiin 32. kerran 
ennätysmäisen osallistujamäärän voimin 4.–

5.2.2010 tampereella. tampereen yliopistolla 
pidettiin yhteensä 78 alustusta, joita oli kuule-
massa yli 120 taloustieteilijää, ekonomistia ja 
muuta taloustieteestä kiinnostunutta.

torstain ohjelma huipentui professori Jaume 
Venturan plenum-luentoon, jonka otsikkona oli 
”asset Bubbles and economic Policy”. Profes-
sori Venturan mielenkiintoinen esitys ajankoh-
taisesta aiheesta herätti paljon keskustelua.

Plenumin jälkeen oli vuorossa tampereen 
kaupungin vastaanotto upealla raatihuoneella, 
josta siirryttiin konferenssi-illalliselle ravintola 
tammeriin. iloinen juhlaväki jatkoi vielä iltaa 
katsastamalla tampereen yöelämää, mutta per-
jantain mielenkiintoiset aamuistunnot keräsivät 
taas kuulijat paikalle keskustelemaan taloustie-
teestä.

uudistuneiden kansantaloustieteen päivien 
perjantain ohjelmassa oli myös erittäin mielen-
kiintoinen erikoissessio, joka houkutteli paikal-
le täpötäyden luentosalin lisäksi myös kansain-
välistä lehdistöä. session aiheena oli ”talous-
politiikkaan ja talouspoliittiseen ajatteluun 
kohdistuvat haasteet finanssikriisin jälkeen”, ja 
siitä olivat keskustelemassa suomen Pankin 
pääjohtaja Erkki Liikanen, nordean pääekono-
misti Martti Nyberg ja tampereen yliopiston 
professori Jukka Pirttilä. myös yleisö esitti pa-
neelin jäsenille runsaasti kysymyksiä. 

taloustieteellinen yhdistys toivottaa kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi seuraaville kansanta-
loustieteen päiville ouluun 3.–4.2.2011.

Kansantaloustieteen	alumnit	
Helsingin	yliopistossa	ry	tiedottaa

kansantaloustieteen alumnit helsingin yliopis-
tossa ry perustettiin muutama vuosi sitten luo-
maan yhteydenpitoverkostoa ainelaitoksen ja 
sieltä valmistuneiden kansantaloustieteilijöiden 
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välille. yhdistys toimii paitsi yhteydenpitoka-
navana myös esitelmätilaisuuksien ja tapaamis-
ten järjestäjänä. jäsenyys on maksuton ja yhdis-
tykseen voivat liittyä laitokselta kansantalous-
tiede pääaineena valmistuneet. Liittyminen 
tapahtuu helsingin yliopiston alumniyhdistyk-
sen sivuston (http://www.helsinki.fi/alumniyh-
distys/) kautta. sitä kautta myös ylläpidetään 
kansantaloustieteen alumnien jäsenrekisteriä. 
yliopiston alumniyhdistys kerää jäsenmaksua 

mutta samalla tarjoaa jäsenille monia etuja. 
kansantaloustieteen alumniyhdistykseen on 
liittynyt jo yli 200 jäsentä. toivomme, että mah-
dollisimman moni niistä, jotka eivät vielä jäse-
niä ole, myös liittyisivät. tietoa yhdistyksen 
toiminnasta saa osoitteesta http://blogs.helsin-
ki.fi/katal-alumni/.

Reino Hjerppe      Vesa Kanniainen




