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Nimityksiä
Anne Brunila (KTT) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi. Brunila siirtyy paikalle Valtiovarainministeriön ylijohtajan tehtävästä. Aikaisemmin Brunila on toiminut mm.
HKKK:n assistenttina, Työväen taloudellisen
tutkimuslaitoksen tutkijana, sekä eri tehtävissä Suomen pankissa (mm. johtokunnan neuvonantajana) ja Euroopan komissiossa.
Esa Jokivuolle, Ph.D. on nimitetty tutkimusohjaajaksi Suomen Pankin rahapolitiikkaja tutkimusosaston tutkimusyksikköön. Virka
on uusi, ja sen alueena on erityisesti rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvän tutkimustoiminnan ohjaus.
Juha Kilponen, Dr. (Econ.) on nimitetty
tutkimusohjaajaksi Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston tutkimusyksikköön. Alueena on erityisesti rahapolitiikan mallintamiseen liittyvän tutkimustoiminnan ohjaus.

Pohjoismainen työn taloustieteen
huippututkimusyksikkö
käynnistyy
Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyötoimikunta
NOS-HS on myöntänyt työn taloustieteen tutkijakonsortiolle
huippuyksikköstatuksen.
NOS-HS ja Nord-Forsk rahoittavat työn taloustieteen huippuyksikköä vuosittain noin
420 000 eurolla vuosina 2005–2010. Työn taloustieteen huippuyksikköä johtaa Per-Anders
Edin Uppsalan yliopistosta. Mukana on tutki-
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joita Islantia lukuun ottamatta kaikista Pohjoismaista. Suomesta huippuyksikköön kuuluu
tutkijoita Åbo Akademista, Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, Helsingin kauppakorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta ja ETLAsta.
Uusi tutkimusyksikkö tulee tekemään tutkimusta mm. työttömyyskorvausjärjestelmän ja
verotuksen vaikutuksista työmarkkinoihin, sairauspoissaoloista, palkkarakenteen ja tuloerojen muutosten syistä, työvoimapoliittisen koulutuksen vaikutuksista, maahanmuuttajien sopeutumisesta ja tuottavuuskasvun taustalla olevista tekijöistä. Tutkimus on valtaosin empiiristä ja käyttää hyväksi laajoja koko väestön ja
valtaosan yrityksistä kattavia rekisteriaineistoja,
joita on tutkijoiden käytettävissä kaikissa Pohjoismaissa, mutta vain harvoissa muissa maissa. Huippuyksikkörahoitus mahdollistaa myös
Pohjoismaisten konferenssien järjestämisen ja
laajamittaisen tutkijavaihdon ohjelmaan osallistuvien yksiköiden välillä.
Työmarkkinatutkimuksen tutkijakonsortio
on yksi neljästä tänä vuonna valituista pohjoismaisista huippuyksiköistä. Muut huippuyksiköt ovat kognitiivisen psykologian, historian ja
lingvistiikan aloilta. NOS-HS valitsi nämä neljä yksikköä tieteellisten meriittien perusteella
yhteensä 49 hakijasta.

Ricardo Caballero –
17. Yrjö Jahnsson luennoitsija
Professori Ricardo Caballero (MIT) piti hiljattain 17. Yrjö Jahnsson Luennot, joiden teemana oli ”Macroeconomics and Restructuring in
the Global Economy”.
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Ricardo Caballero on johtavia moderneja makrotaloustieteilijöitä. Hänen tutkimuksensa käsittelevät kansainvälistä taloutta ja rahoitusmarkkinoita. Hänen pääkysymyksiään on, miten rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyys ja
spekulaatio vaikuttavat makrotalouden toimintaan.
Säätiö aloitti Yrjö Jahnsson -luentosarjan
vuonna 1963. Luennot pidetään muutaman
vuoden välein. Luennoitsijoina ovat olleet kansantaloustieteen kansainväliset kärkitutkijat,
mm. Kenneth Arrow, John Hicks, James Tobin, János Kornai, Robert Lucas, Amartya Sen,
Bengt Holmström ja Paul Krugman. Kuusi
luennoitsijaa on saanut Nobelin palkinnon
luentojen pitämisen jälkeen.

2005 Yrjö Jahnsson Award
in Economics
Vuoden 2005 Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto on myönnetty professori
Timothy Besleylle (London School of Economics) ja professori Jordi Galille (Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona).
Palkinto jaettiin 26. elokuuta Euroopan taloustieteilijöiden kokouksessa ja se myönnetään alle 45-vuotiaalle eurooppalaiselle taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä.
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Timothy Besley valmistui tohtoriksi Oxfordin
yliopistosta 1986, ja on työskennellyt mm.
Princetonin yliopistossa ja maailmanpankissa.
LSE:n vakinaiseksi professoriksi hänet nimitettiin 1995 jo 34-vuotiaana.
Jordi Gali valmistui tohtoriksi MIT:sta
1989. Ennen nimitystään Pompeu Fabran yliopiston kansainvälisen talouden tutkimusyksikön johtajaksi 1999 hän on työskennellyt mm.
Columbian yliopistossa ja New Yorkin yliopistossa.

XXVIII Kansantaloustieteen päivät
Helsingissä
Taloustieteellinen Seura järjestää XXVIII Kansantaloustieteen päivät Helsingissä (Economicum) 2.–3.2.2006. Esitykset kaikilta taloustieteen osa-alueilta ovat tervetulleita. Alustajiksi
aikovia pyydetään toimittamaan paperinsa tiivistelmän sekä laajemman yhteenvedon (500–
1000 sanaa) 15.11.2005 mennessä Seuran
www-sivuilla olevaa tiivistelmälomaketta käyttäen. Kokonaisia istuntoja (alustajat ja kommentaattorit) koskevat ehdotukset pyydetään
lähettämään suoraan Taloustieteellisen Seuran
sihteerille (sihteeri@taloustieteellinenseura.fi).
Lisätietoa päivistä Seuran verkkosivuilta http:
//www.taloustieteellinenseura.fi/.

