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Tiedoksi

Nimityksiä

dosentti, Vtt Panu Poutvaara on nimitetty
kansantaloustieteen, erityisesti finanssiopin 
professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
Helsingin yliopistossa 31.12.2009 päättyväksi 
määräajaksi. kyseessä on akatemiaprofessorina 
toimivan Erkki Koskelan sijaisuus.

Helsingin kauppakorkeakoulun professori 
�atti Pohjola toimii suomen akatemian vart
tuneen tutkijan määrärahalla 1.8.2006–31.7. 
2007. Hänen sijaisekseen professorin virkaan 
on nimitetty Vtt, dosentti Roo�e Uusitalo.

tutkimusjohtaja, dosentti �ki Kan��asharju
on nimitetty tutkimusprofessoriksi Valtion ta
loudellisessa tutkimuskeskuksessa 1. heinäkuu
ta 2006 alkaen.

Phd �uo�as Pekkarinen on nimitetty insti
tutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
eli iFau:n tutkijaksi 1.9.2006 alkaen.

Vtt Essi Eerola ja Vtt, dosentti �eikki 
Kau��i on nimitetty kansantaloustieteen yli
opistonlehtorin virkoihin Helsingin yliopistos
sa 1. elokuuta alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 
eerolan opetusalana on soveltava mikrotalou
dellinen tutkimus ja kaupin soveltava ekono
metria.

Vaasan yliopiston kansantaloustieteen yli
opistonlehtorin virkaan on nimitetty ktt �uu�
so Vataja ja yliassistentin virkaan ktt Petri 
Kuos�anen 1.8.2006 alkaen.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen 
assistentin virkaan 1.8.2006 alkaen on nimitet
ty FM �ussi Lintunen.

suomen Pankin ennustetoimiston toimisto
päällikkö �ar�o Kontulainen on siirtynyt eu
roopan unionin komission talous ja rahoitus

asioiden pääosastolle (dG eCFiN) tutkimus
yksikön (directorate a) neuvonantajaryhmän 
kansalliseksi asiantuntijaksi. Hänen tilallaan 
ennustetoimiston toimistopäällikkönä toimii 
Lauri Kajanoja.

Veli��atti �attila on nimitetty suomen 
Pankin rahapolitiikka ja tutkimusosaston osas
topäällikön neuvonantajaksi 1.9.2006–31.12. 
2007 väliseksi ajaksi. Hänen tilallaan seuranta
toimiston toimistopäällikkönä toimii �ika 
P�s�.

�uuso Vanhala on nimitetty ekonomistiksi 
suomen Pankin rahapolitiikka ja tutkimus
osaston seurantatoimistoon 17.7.2006 alkaen.

�inna Punakallio on nimitetty Veronmak
sajien keskusliiton ekonomistiksi 11.9.2006 
alkaen.

Uusi perusoppikirja ilmestynyt

�atti Pohjola on kirjoittanut �ukka Pekkarisen
ja Pekka Sutelan teoksen ”avain kansantalous
tieteeseen” pohjalta uudistetun perusoppikirjan, 
Pohjola, Matti – Pekkarinen, jukka – sutela, 
Pekka: ”taloustiede”. se ilmestyy WsoY:n 
julkaisemana marraskuussa. teos sopii sekä 
pääsykoekirjaksi, perusoppikirjaksi että itse
opiskeluun.

kirja korostaa, että vaikka taloustieteen kie
li on pitkälle kehittynyt ja näyttää vaikealta niin 
sen perustulokset ovat yksinkertaisia ja helpos
ti opittavissa. Ne ovat niitä keskeisiä periaattei
ta, joiden on todettu toimivan hyvin taloutta 
koskevien havaintojen tulkitsemisessa. Niistä 
vallitsee laaja yksimielisyys.
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�iedoks i

alkuperäisen teoksen mikroosaan on lisät
ty tuotantoteoria ja työmarkkinoiden moderni 
teoria. kansantalouden tilinpidon esittelyä on 
yksinkertaistettu ja ajanmukaistettu. Makro
osa on tehty kokonaan uusiksi. se lähtee pitkän 
ajan ongelmista (kasvu, työttömyys ja inflaatio) 
ja päätyy suhdanneongelmiin, jotka esitetään 
kasvuteoriaan yhdistettyinä. opiskelijoiden 
toivomuksesta kirjaan on lisätty lukuisia esi
merkkejä ja sovelluksia.

Aineetonta pääomaa ja talouskasvua 
tutkitaan

Pellervon taloudellista tutkimuslaitosta, elinkei
noelämän tutkimuslaitosta, etlatietoa, Gronin
gen yliopistoa sekä tampereen teknillistä yli
opistoa edustava tutkimusryhmittymä on voit
tanut tekesin aineetonta pääomaa ja talouskas
vua koskevan tarjouspyynnön. elokuussa 2006 
alkavassa hankkeessa projektipäällikkönä toi
mii �ukka �alava.

aineettomaan pääomaan luetaan mukaan 
tietokoneohjelmistoinvestoinnit, tutkimus ja 
kehittämismenot sekä ns. taloudelliset kyvyk
kyydet (tuotemerkkien arvo sekä yrityskohtai
nen inhimillinen pääoma). Hankkeen tarkoi
tuksena on mitata tämän aineettoman pääoman 
muodostumista ja rakennetta yrityssektorilla 
sekä pohtia aineettoman pääoman merkitystä 
talouskasvulle sekä työn tuottavuudelle. tar
koituksena on laskea investointiaste suomessa 
silloin, kun myös aineettomat investoinnit on 
huomioitu. lisäksi hankkeessa tarkastellaan 
t&ktoiminnan spillovereita yhdistämällä työn 
tuottavuuden kasvu pääomapanoksiin, omiin 
t&kpanoksiin sekä muiden toimialojen t&k
investointeihin.

Hankkeen loppuraportissa tehdään yhteen
veto hankkeen kaikissa osaartikkeleissa saa

duista tuloksista ja niiden talouspoliittisesta 
merkityksestä.

Taloustieteilijät ottelivat 
jalkapallomestaruudesta

Yhdeksäs taloustieteilijöiden sMjalkapallotur
naus järjestettiin Vehkalammen tekonurmiken
tällä jyväskylässä torstaina 10.8.2006. turnauk
seen osallistui ilahduttavan suuri määrä pelaa
jia. kotijoukkueen, jyväskylän yliopiston talous
tieteiden tiedekunnan, kanssa palkintopokaa
lista kamppailivat Helsingin kauppakorkea
koulun, turun kauppakorkeakoulun, lappeen
rannan teknillisen yliopiston sekä oulun, Vaa
san ja kuopion yliopistojen taloustieteellisten 
yksikköjen henkilökuntajoukkueet.

kolme ja puoli tuntia käytyjen vauhdikkai
den kamppailujen jälkeen turnausvoiton vei 
nyt ensimmäistä kertaa lappeenrannan teknil
linen yliopisto. Helsingin kauppakorkeakoulu
jäi niukalla pisteerolla toiseksi ja viime vuonna 
turnauksen voittanut oulun yliopiston joukkue 
sijoittui kolmanneksi. Myöhemmin ravintola 
lozzissa turnauksen palkinnot jakoivat jyväs
kylän yliopiston hallintojohtaja, itsekin innokas 
jalkapallomies Erkki �uunanen sekä jyväskylän 
yliopiston taloustieteiden tiedekunnan dekaani 
�aakko Pehkonen ja yliassistentti �ika �aa�a�
nen. Palkintolautasen ja kiertävän voittopokaa
lin vastaanotti lappeenrannan joukkueesta 
�oni Vesterinen. lisäksi illalla päätettiin alus
tavasti, että myös ensi vuoden 10vuotisjuhla
turnaus järjestetään jyväskylässä 9. elokuuta 
2007.

HECERiä arvioitiin

Helsingin yliopisto on alkuperäisen suunnitel
man mukaisesti teettänyt arvioinnin HeCeristä. 
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arvioitsijoina toimineet professorit Paavo 
Okko (tukkk) ja Carl�Gustav L�f��ren (umeå) 
toimittivat arviointinsa HY:lle heinäkuussa. He 
toteavat, että HeCerin perusajatus on erin
omainen ja tähänastinen toiminta lupaavaa, 
mutta on liian aikaista ottaa kantaa kuinka hy
vin HeCer tulee onnistumaan. He kiinnittävät 
huomiota HeCerin rahoitusrakenteeseen ja 
esittävät, että yliopiston ja kauppakorkeakoulu
jen tulisi uudelleen miettiä rahoitusrakenne ja 
kehittää sitä suuntaan, joka aikaisempaa parem
min sitouttaa kauppakorkeakoulut HeCerin 
kehittämiseen.

Suomen taloustieteelliset 
yhdistykset asettivat 
selvityshenkilön pohtimaan 
yhdistysten yhteistyötä

kansantaloudellinen Yhdistys, ekonomiska 
samfundet i Finland ja taloustieteellinen seura 
asettivat kesäkuussa selvityshenkilön pohti
maan keinoja, miten lisätä ja parantaa yhdistys
ten välistä yhteistyötä. selvityshenkilö kartoit
taa yhdistysten yhteistyön tiivistämisen mah
dollisuuksia mm. haastatellen hyödyllisiksi 
katsomiaan tahoja. Havaintojensa pohjalta sel
vityshenkilö myös kirjoittaa asiasta selvityksen, 
jonka odotetaan valmistuvan loppusyksyllä. 
selvityshenkilönä toimii professori �ikko Pu�
hakka oulun yliopistosta. 




